
Anexo   I  

Comprovação   das   condições   de   elegibilidade   da   unidade  

Exigência  Comprovante   Solicitado  

ITENS  3  e  5  do  Processo       
Seletivo   Simplificado  

No  ofício  da  Direção  Geral  do  campus  formalizando         
a  participação  do  campus.  O  documento  deverá        
conter   ainda:  
a)  os  (03)  membros  servidores  efetivos  da  equipe         
gestora   dentre   eles   a   indicação   do   Coordenador(a);  
b)   o   estagiário(a)  
b)   os   membros   discentes   da   equipe   gestora;  
d)  a  disponibilidade  de  espaço  físico  e  insumos  para          
implementação   do   Lab   IFMAKER   conforme  

01  Planta  baixa  assinada  pelo  responsável  técnico        
e   pela   Direção   Geral   do   Campus;  
 
05  Fotografias  legíveis  do  ambiente  que  receberá  o         
Lab  IFMaker  em  que  seja  possível  identificar  o         
atendimento  ao  previsto  no  Item  3.1.1  deste  Edital,         
com  a  indicação  de  infraestrutura  elétrica  e  de  rede          
de   internet   necessárias   ao   Lab   IFMakers.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo   II  

Estrutura   básica   do   projeto   de   implementação   de   cada   Lab   IFMaker  

Informações   Gerais  

ELEMENTOS   CONTIDOS   EXCLUSIVAMENTE   NA   CAPA   (Primeira   Lauda)  

1) NOME   DO   PROJETO  
2) UNIDADE   QUE   RECEBERÁ   O   LAB   IFMAKER  
3) OPÇÃO   DO   LAB   IFMAKER   solicitado:   (1)   (2)   ou   (Projeto   customizado)  
4) EQUIPE   GESTORA  

 

EMENTA   DO   PROJETO   (A   PARTIR   DA   SEGUNDA   LAUDA)    

Itens   Classificatórios  

Para  cada  Projeto  de  Implantação  de  Lab  IFMaker,  o  proponente  deverá  apresentar             
uma  ementa  do  projeto,  no  qual  disserte  sobre  os objetivos  do  Lab  IFMaker,  bem               
como  o Impacto  tecnológico/educacional  do  projeto,  considerando  a viabilidade          
técnica,  viabilidade  econômica,  multidisciplinaridade  da  proposta,  potencial  de         
envolvimento  da  comunidade ,  o  fortalecimento  da cultura  learning  by  doing  na            
unidade,  a aderência  do  perfil  da equipe  gestora  para  implementar  o  projeto,  a              
articulação  com  a  formação  de  professores  e  o  grau  de ineditismo  das  entregas              
previstas  no  projeto  e  o Impacto  social  do  projeto ,  considerando  as  características             
das  entregas  previstas,  seu  envolvimento  com  o desenvolvimento  socioeconômico          
local,  as  demandas  sociais ,  as peculiaridades  regionais  e  seu  impacto  no            
fortalecimento   dos   arranjos   produtivos,   sociais   e   culturais   locais .  

Observações:   

1. Esta  ementa  do  projeto  será  empregada  para  a  análise  prevista  nas  letras             
“b” ,    "c"     "d"    e    “e”    do   Item   6.2   do   presente   Processo   Seletivo.  

2. O  conteúdo  da ementa  está limitado  à  3  laudas  (da  página  2  à  4  previstas                
no  anexo  II).  O  texto  deve  estar  em  fonte  normal,  Times  New  Roman  ou  Arial,                
tamanho   12,   espaçamento   entre   linhas   simples,   margens   (2   cm).  

3. Evitar  citar  nomes  dos  integrantes  da  equipe  gestora  no  corpo  da  ementa,             
sob  pena  de  desclassificação,  durante  a  avaliação  na  segunda  fase  de            
análise   do   mérito.   


