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O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia torna pública a abertura do 

processo seletivo de projetos que poderão integrar a Programação Oficial do III Fórum Mundial de 

Educação, Profissional e Tecnológica (FMEPT), que será realizado de 26 a 29/05/2015 em Recife – PE, 

consoante com os termos desta Chamada Pública e de acordo com os Regulamentos das Atividades 

Autogestionadas do III FMEPT, disponíveis em http://www.fmept.org/pt/?page_id=442.  

 

 

1. Do Objetivo 

A Chamada Interna tem por finalidade a seleção de projetos que atendam aos objetivos do FMEPT e que se 

enquadrem nos critérios estabelecidos para as atividades autogestionadas. As atividades selecionadas no 

IFBA serão inscritas e estarão sujeitas à validação pelas Comissões Temática e de Cultura do FMEPT, cujo 

aceite está condicionado ao espaço físico disponível. O IFBA, como integrante do Comitê Organizador do 

FMEPT poderá submeter até 14 (catorze) atividades autogestionadas, sendo:  

Tipo 1: Atividades T cnico-científicas – 03 atividades; 

Tipo    Mostra de  novaç o Tecnol gica – 03 atividades;  

Tipo    Feira Gastron mica – 02 atividades; 

Tipo    Feira de Economia  olidária – 02 atividades;  

Tipo 5: Atividades culturais – 04 atividades.  

 

 

2. Do Processo de Inscrição de Projetos  

 

2.1 As inscrições serão gratuitas e o envio de projetos para participação na presente Chamada Pública 

subentende a legítima titularidade, pelo proponente, dos direitos de proposição, realização e captação de 

recursos.  

 

2.2 O prazo de inscrição se inicia a partir da publicação deste edital e encerrar-se-á, impreterivelmente, às 

23:59h do dia 20 de janeiro 2015. Não serão recebidos projetos após o encerramento do período de 

inscrições.  

 

2.3  A inscrição deverá conter a ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I) e o projeto contendo 

as informações exigidas de acordo com o tipo de atividade escolhida, em conformidade com o disposto no 

conjunto de normas estabelecidas nos Regulamentos Geral e Específicos das Atividades Autogestionadas 

do III FMEPT, disponíveis no link http://www.fmept.org/pt/?page_id=442 

 

2.4 Quando houver produto no projeto tais como painéis (banners), apresentação em power point, livros, 

fotografias, produtos audiovisuais, quadros, esculturas, desenhos, produtos literários, projetos de montagem 

dos stands, estes deverão ser anexados junto ao projeto em arquivos eletrônicos no formato pdf. No caso, 

de escultura, desenho e gravura, pintura em tela, painéis integradores (grafite, pincel, colagem, outros) será 

aceito o envio de fotografias destes produtos. No caso de apresentações musicais, teatrais ou áudios-

visuais, estes deverão ser gravados e enviados em formato MPEG e MP4. E no caso de livros que estejam 

em produção gráfica serão aceitos o arquivo em formato pdf.  

http://www.fmept.org/pt/?page_id=442
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2.5 Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora da participação do 

IFBA no III FMEPT somente por meio do e-mail IIIfmept@Ifba.edu.br, com o preenchimento de todos os 

requisitos constantes na presente Chamada Pública.  

 

2.6 Não há limite de inscrição por Campus.  

 

2.7 As inscrições poderão contar com a participação de servidores deste Instituto e de alunos regularmente 

matriculados.  

 

2.8 A inscrição deverá ter o de acordo da Direção de cada Campus. 

 

2.9 Não serão aceitas inscrições e não serão avaliados projetos que estejam em desacordo com as 

exigências e condições estabelecidas nesta Chamada Pública. O descumprimento de quaisquer etapas, 

descritas nos itens acima, implica a não conclusão do processo de inscrição, o que resultará na 

desqualificação do projeto sem a sua apreciação. As inscrições incompletas devido a problemas específicos 

dos proponentes ou falhas tecnológicas e de envio serão automaticamente canceladas. 

 

2.10 A Comissão Organizadora da participação do IFBA no III FMEPT, que atuará como comissão 

central para assuntos relativos à participação do IFBA no III FMEPT, poderá, a qualquer tempo, exigir 

comprovações das informações prestadas no projeto. Caso sejam encontradas inconsistências ou fraudes 

nas informações prestadas, o projeto será desqualificado a qualquer tempo, sem prejuízo da adoção das 

medidas administrativas e penais eventualmente cabíveis. 

 

2.11 O ato de inscrição pressupõe plena concordância com os termos desta Chamada Pública.  

 

 

 

3. Do Cronograma 

 

Quadro 1 – Cronograma do processo seletivo de projetos que poderão integrar a Programação Oficial do III 

Fórum Mundial de Educação, Profissional e Tecnológica (FMEPT). 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do Edital 16/12/2014 

Período de submissão dos projetos 16/12/2014 a 20/01/2015 

Avaliação dos projetos submetidos 21 a 30/01/2014 

Divulgação de resultado preliminar no site do IFBA 

(http://www.portal.ifba.edu.br/ ) 
04/02/2015 

Solicitação de parecer (para o e-mail IIIfmept@Ifba.edu.br) 05/02/2015 até 17h 

Solicitação de recurso (para o e-mail IIIfmept@Ifba.edu.br) 06/02/2015 até 23h59min 

Divulgação do resultado final 20/02/2015 

 

 

 

4. Do Processo de Seleção  

 

4.1 Será constituída pela Comissão Organizadora da participação do IFBA no III FMEPT uma Comissão 
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Avaliadora composta por 3 (três) consultores ad hoc, especialistas na área especifica, para cada tipo de 

atividade autogestionada. Cada Comissão Avaliadora ficará responsável por estabelecer o barema para 

seleção dos projetos em conformidade com o item 3.2. 

 

4.2 As Comissões Avaliadoras analisarão os projetos com base nos seguintes critérios:  

 . Relevância / mérito da proposta; 

  . Pertinência ao temário do evento; 

III. Abordagem conceitual e procedimento metodol gico; 

IV. Adequação aos critérios estipulados e à infraestrutura disponibilizada pelo evento 

 

 

5. Da Divulgação do Resultado  

5.1 A lista preliminar dos projetos selecionados será divulgada no dia 4 de fevereiro de 2015, no endereço 

eletrônico IIIfmept@Ifba.edu.br. 

5.1 Os proponentes poderão solicitar o parecer da avaliação encaminhado solicitação à Comissão 

Organizadora da participação do IFBA no FMEPT, por meio do endereço eletrônico IIIfmept@Ifba.edu.br até 

às 17h do dia 5 de fevereiro de 2015. 

 

5.2 Os proponentes poderão encaminhar solicitação de recurso fundamentado, para o e-mail 

IIIfmept@Ifba.edu.br, acompanhado da devida fundamentação até às 23:59h dia 6 de fevereiro de 2015. 

 

5.3 O resultado final da seleção será divulgado no dia 20 de fevereiro de 2015 no endereço eletrônico 

IIIfmept@Ifba.edu.br 

 

 

6. Das Disposições Finais  

 

6.1 O eventual apoio financeiro aos projetos selecionados e aprovados pelo Comitê Organizador do III 

FMEPT ocorrerá de acordo com a disponibilidade orçamentária do IFBA, não constituindo obrigatoriedade 

em função do resultado final desta Chamada Pública.  

 

6.2 A eventual seleção de projeto não gerará direito à ulterior formalização de contrato ou viabilização do 

projeto, em quaisquer de suas formas. 

 

6.3 Não serão aceitas obras com materiais perecíveis ou adulteráveis ou que incentivem a violência, a 

promiscuidade e o uso de drogas; que tenham cunho publicitário, discriminatório ou político partidário, que 

configurem prática de proselitismo religioso ou que contrariem dispositivo legal. 

 

6.4  o ato da inscriç o, os participantes autori ar o a gravaç o, ediç o e pu licaç o dos respectivos 

trabalhos e de imagens no âmbito do III FMEPT, e clusivamente com o o jetivo de divulgaç o e registro, 

sendo garantidos os cr ditos dos autores.  

 

6.5  As inscrições para as atividades autogestionadas no formato p ster deverão ser realizada pelos 

proponentes diretamente no endereço eletrônico http://www.fmept.org/pt/?page_id=538 

 

6.6 Dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Organizadora da participação do IFBA no FMEPT, 

devendo ser formalizadas por meio do endereço eletrônico: IIIfmept@Ifba.edu.br. 

6.7 Os Proponentes interessados não poderão retirar os respectivos projetos, os mesmos serão arquivados 

pela Instituição.  

 

http://www.fmept.org/pt/?page_id=538


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
6.8 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora da participação do IFBA no III 

FMEPT. 

 

6.9 Esta Chamada Pública entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Salvador, 16 de Dezembro de 2014 

 

 

 

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO 

Reitor 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Tipo  de atividade:    (   ) 1 - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS  

                                    (   ) 2 - Mostra de  novaç o Tecnol gica  

(   ) 3 - Feira Gastron mica  

(   ) 4 - Feira de Economia  olidária  

(   ) 5 - Atividades culturais 

 

 

Campus: __________________ 

 

Nome do servidor responsável: ______________________________________________________ 

 

Telefones do responsável: __________________________________________________________ 

 

E-mail do responsável:  _____________________________________________________________ 

 

Demais participantes: (especificar nome e se é aluno ou servidor):  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do servidor responsável: ________________________________________________ 

 

De acordo: Direção do Campus: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Anexar Projeto 


