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Edital nº. 04 de 17 de maio de 2022.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO PARA CAPTAÇÃO DE
PARCERIAS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA CAMPUS CAMAÇARI

ANEXO I

PROPOSTA DE PARCERIA

Razão Social:

Nome fantasia:

CNPJ:

Telefone de contato:

E-mail para contato:

Endereço completo:

RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA

Nome completo:

CPF:

RG:

Órgão emissor do RG:

Estado do órgão emissor do RG:

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PARCERIA

Qual é a proposta de parceria pretendida? (Descrever a proposta considerando os critérios de avaliação
indicados no Anexo II desse Edital)
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Proposta Anexa

São Paulo

SSP

24.824.448-6

214.896.428-38

Felipe Lavignatti

R. Conselheiro Ramalho, 945 - Bela Vista - São Paulo - CEP 01325-001 - SP

camila@trilhacultura.com.br

11 98374 0555

09.646.818/0001-50

Liquid Media Lab Produções  

Liquid Media Lab Produções Ltda 

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



Duração da parceria (máx. 5 anos):

Declaro ter conhecimento do EDITAL Nº 04/2022 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO
CONTÍNUO  PARA  CAPTAÇÃO  DE  PARCERIAS  PARA  O  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS CAMAÇARI, bem como declaro
a veracidade das informações submetidas neste formulário. Declaro ciência que, para formalização de
eventual instrumento jurídico com o IFBA Campus Camaçari, a proposta deve atender aos objetivos do
Edital e as empresas proponentes devem ser idôneas e apresentar regularidade fiscal e trabalhista, bem
como documentos  que  comprovem sua  habilitação  jurídica,  os  quais  serão  verificados  durante  a  
elaboração e no momento da assinatura do respectivo instrumento.

Cidade,        de               de 2022

_______________________________
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Diretor(a) Geral do
Campus Camaçari, em 17/05/2022, às 12:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2328002 e o código CRC 1524A161.
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Liquid Media Lab Produções 
Ltda

CNPJ 09.646.818/0001-50

Rua Conselheiro, 945 - Bela 
Vista

São Paulo - 01325-001 - SP

junho01

4 meses



Mapas Afetivos – Mulheres Empreendedoras (nome provisório) 

 

 

 Apresentação 
 
O Mapas Afetivos é uma iniciativa que, desde 
2014, se propõe a contar as histórias das pessoas 
que habitam um mesmo território. Cada história 
é única, singular, e digna de ser contada. Cada 
história contada ajuda a gente a entender como 
vive um povo num espaço e num tempo. 
Enquanto cada história ouvida é uma semente: 
guarda em si a promessa nos inspirar, nós, os 
que escutamos, a olharmos de novo para nós 
mesmos, para nossas próprias histórias, para o 
chão que pisamos, para o próximo passo que 
podemos dar e que pode mudar o rumo de 
nossas vidas.  

 

 

Projeto 
 

Nessa parceria com Boticário, o projeto Mapas Afetivos vai ouvir mulheres empreendedoras do ramo 

da beleza e bem-estar na cidade de Camaçari (BA). Queremos entender como cada uma delas percebe 

os tantos sentidos possíveis de ser mulher. As infinitas compreensões do que é a beleza, esse 

imperativo tão antigo, tão atual. Queremos pensar para muito além do conjunto de características 

físicas que uma determinada cultura aprecia. Queremos ouvir as mulheres contando as suas histórias. 

O que lhes foi ensinado que tiveram que desaprender? Como descobriram o que é importante sobre 

si mesmas? E como, por quais caminhos, os seus corpos, vivos, potentes, confiantes, desejando, e em 

movimento as trouxeram até aqui? Qual a história da mulher empreendedora da beleza de 

Camaçari?  

 

O formato proposto por esta ação é diferente do habitual, não queremos apenas ouvir essas mulheres, 

queremos que elas se conectem, se reconheçam e se escutem para depois contarem suas 

histórias.  

 

O projeto propõe uma jornada composta de 8 oficinas criativas que oferecem ferramentas para 

desenvolvimento da auto narrativa visando o reconhecimento e valorização de sua história e sua 

trajetória como mulher empreendedora. As oficinas também apresentam conteúdo prático de como 

se expressar por meio da produção de textos, fotos, vídeos e comunicação nas redes sociais.  

 

Ao final será produzido um mini documentário no qual as mulheres contarão uma, duas, três vezes 

diferentes, com suas próprias palavras, quem são. O documentário pretende registrar, nos gestos, nas 

palavras, como cada uma delas viveu esse processo de organizar seus entendimentos acerca do 

mundo, suas escolhas, seu trabalho.  

 



 

 

 

Oficinas Criativas 
 

Oferecemos um conjunto de oficinas para que as mulheres experimentem contar e recontar suas 

histórias. Queremos que aprendam com outras mulheres a explorarem as possibilidades de outras 

linguagens: da prosa, passando pela poesia, da fotografia ao vídeo. Esperamos com isso ampliar as 

possibilidades de que suas vozes sejam ouvidas mais longe, que inspirem pelo propósito outras 

mulheres em nível local e nacional.  

 

As oficinas foram pensadas no âmbito da arte como ferramenta para expressão e potencialização do 

lado empreendedor das mulheres que atuam no ramo da beleza em Camaçari. 

 

O principal objetivo é apresentar várias ferramentas artísticas como forma de expressão e 

comunicação. 

 

Os temas sugeridos das oficinas são: 

 

::. Escrita criativa  

 

::. Narrativas poéticas  

 

::. Colagem, giz pastel, aquarela, carimbos, xilogravura  

 

::. Fotografia e vídeo redes sociais 

 

::. Oficina de economia criativa 

 

::. História de mulheres empreendedoras 

 

::. Resgate Ancestralidade 

 

::. Case de sucesso de originalidade - mesa redonda com mulheres empreendedoras onde elas contam 

a trajetória. 

 

Todos os conteúdos das oficinas serão organizados e disponibilizados em site do projeto para ampla 

divulgação da iniciativa, inclusive nas redes sociais (facebook, instagram, TikTok etc). 

 

 

Formato 

 

- O formato final está em desenvolvimento, incialmente planejamos atividades de 3 horas por dia, 

idealmente das 9h às 12h e 14h as 17h, realizadas de segunda a quinta-feira.  

 

- As oficinas serão ministradas por profissionais de São Paulo e da região. 
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