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EDITAL CONJUNTO N° 01/2023/PRPGI/PROEX/IFBA, DE 18 JANEIRO DE 2023

CHAMADA PÚBLICA/ EDITAL SELEÇÃO DE PROJETOS PARA PROMOÇÃO DAS
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), através da Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX/IFBA) e da Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPGI/IFBA), no uso de suas
atribuições legais, torna pública a presente chamada interna que contém as normas para a seleção de projetos
dos campi para compor a proposta institucional do IFBA para participar da Chamada Pública no 03/2022–
SETEC/MEC que trata da seleção de projetos voltados ao desenvolvimento de Indicações Geográficas (IGs),
associados ao ensino, a pesquisa e à extensão, destinado às instituições integrantes da REde Federal de
Educação Profissional, Científica e tecnológica ( Rede Federal), instituídas pela Lei no 11.892, de 29 de
dezembro de 2008. 
 
1. FINALIDADE
1.1 Selecionar propostas de projetos destinados ao desenvolvimento de Indicações  Geográficas (IGs) a
serem submetidas pelas instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (RFEPCT), instituídas pelo Lei no 11.892,  de 29 de dezembro de 2008 que irão compor a
Chamada Pública no 03/2022– SETEC/MEC que trata da seleção de projetos voltados ao desenvolvimento
de Indicações Geográficas (IGs). 

 

2. OBJETIVOS
2.1Selecionar projetos destinados a diagnóstico, estruturação para registro e fortalecimento de Indicações
Geográficas (IGs), baseando-se em atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação que irão
compor a proposta institucional do IFBA a ser submetida à Chamada Pública no 03/2022– SETEC/MEC que
trata da seleção de projetos voltados ao desenvolvimento de Indicações Geográficas (IGs). 

 

3. PROJETOS ELEGÍVEIS
3.1 São elegíveis a participar do processo seletivo previsto neste edital projetos que se adequem aos ditames
da Chamada Pública no 03/2022– SETEC/MEC que trata da seleção de projetos voltados ao
desenvolvimento de Indicações Geográficas (IGs) (https://www.ifes.edu.br/images/stories/-
publicacoes/chamadas-publicas/2022/03-2022-igs/edital-03-2022-selecao-de-projetos-de-promocao-as-
indicacoes-geograficas.pdf). 
3.2 A participação institucional do IFBA poderá ser composta por no máximo 6 (seis) propostas de projeto.
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3.3 Poderão ser submetidos projeto para os seguintes eixos de ação:
3.3.1 Eixo I: diagnóstico sobre o potencial de registro de Indicação Geográfica (IG);
3.3.2 Eixo II: estruturação de registro de IGs junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI);
3.3.4 Eixo III: promoção e fortalecimento de negócios, por meio de incubação, de instituições representativas
de IGs com pedidos concedidos ou em análise (até a data de submissão do projeto) junto ao INPI, conforme
disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/guia-basico.
3.4  As características e requisitos  de cada Eixo estão descritas no item 6 da  Chamada Pública no03/2022–
SETEC/MEC(https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/chamadas-publicas/2022/03-2022-
igs/edital-03-2022-selecao-de-projetos-de-promocao-as-indicacoes-geograficas.pdf)
 
5. DA SUBMISSÃO DE PROJETOS 
5.1 Os projetos que não contemplarem todos os itens, não seguirem os modelos, estiverem com
documentação incompleta e/ou não cumprirem os requisitos do Chamada Pública no 03/2022 –
SETEC/MEC, serão automaticamente desclassificados do processo seletivo interno. 
5.2 O Coordenador do projeto se responsabiliza administrativa, penal e civilmente pela verdade e
fidedignidade de todas as informações prestadas nos documentos mencionados nesta chamada interna para
submissão dos projetos.
5.3 A submissão a esta chamada interna significa concordância com todos os termos da Chamada Pública no
03/2022 – SETEC/MEC – Chamada Pública/Edital para Seleção de Projetos de Promoção às Indicações
Geográficas.
5.4 A PROEX/PRPGI não se responsabiliza por projetos não recebidos em decorrência de eventuais
problemas técnicos, logísticos, operacionais ou outros.
5.5 As propostas a este Edital devem ser submetidas à PROEX e PRPGI por meio dos E-mails:
proex@ifba.edu.br e prpgi@ifba.edu.br em arquivo único em PDF contendo toda documentação e
exigências do presente Edital bem como  aqueles estabelecidos na Chamada Pública no 03/2022 –
SETEC/MEC, considerando o prazo estabelecido no Item 09 - Cronograma.
 
6. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 Requisitos para Coordenador do Projeto:

1. ser servidor (a) efetivo (a) do IFBA e não estar afastado (a) ou se encontrar em processo de
afastamento de suas atividades, por qualquer motivo;

2. possuir formação de nível superior;
3. comprovar experiência de, no mínimo, 1 (um) ano de efetiva experiência em projetos de extensão

tecnológica e/ou propriedade industrial ou pesquisa aplicada com o setor produtivo;
4. estar com Currículo Lattes atualizado;
5. não estar inadimplente junto às Pró-reitorias e do campus; e
6. cumprir todos os prazos e etapas do processo de acordo com a chamada e/ou instruções deste edital.

6.2 Requisitos para estudante bolsista:

1. ser aluno (a) regularmente matriculado (a) em curso ofertado pelo IFBA e do mesmo campus de
lotação do (a) servidor (a) proponente do projeto;

2. não possuir, na vigência da bolsa, vínculo empregatício ou participar, como bolsista, de outro programa
de natureza acadêmica do IFBA ou de outra instituição;

3. ser selecionado (a) e indicado(a) pelo(a) Coordenador(a) do projeto.
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6.3 Das bolsas destinadas aos projetos de IGs dos eixos I e II
6.3.1 A distribuição das bolsas deverá seguir os seguintes perfis:
6.3.1.1 Coordenador de Projeto (EXT): servidor da instituição federal com formação de nível superior e, no
mínimo, 1 (um) ano de efetiva experiência em projetos de extensão tecnológica e/ou propriedade industrial ou
pesquisa aplicada com o setor produtivo.
6.3.1.2 Extensionista (EXT): servidor da Instituição Federal que atuará no projeto, com formação em nível
superior.
6.3.1.3 Colaborador Externo (CLE): profissional colaborador externo de nível superior.
6.3.1.4 Estudante (IT): estudante regularmente matriculado em curso na instituição integrante da Rede Federal.

 

7 DAS BOLSAS
7.1 O pagamento das bolsas para a execução dos projetos selecionados, bem como das bolsas das equipes
de gestão está em consonância com a Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que autoriza o pagamento
das bolsas previstas, com a Portaria Setec no 512, de 13 de junho de 2022, que regulamenta o disposto no §
6o do art. 5o da referida Lei, e com a Resolução do Conselho Superior no 10/2021, de 19 de março de
2021, que dispõe sobre o regulamento do relacionamento entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e suas fundações de apoio, e será realizada pelo servidor orientador,
respeitando-se o limite de recursos previsto para cada proposta contemplada e seguindo as modalidades
estabelecidas nas Tabelas 1, 2 e 3.

 

Tabela 1: Valores e carga horária das bolsas no Eixo I (diagnóstico em IGs)*

Modalidade Quantidade Sigla
Duração

(em meses)

Carga horária
(mínima
semanal)

Modalidade
de apoio

Coordenador
de projeto
(EXT)

1       DTI-C 6 10h 1.100,00

Estudantes
(ITI) até 3 IT 6 10h 400,00

*Estabelecidos com base na Resolução do Conselho Superior Ifes no 10/2021, definida com
fundamento na Portaria da Setec/MEC no 512, de 13 de junho de 2022.

 

Tabela 2:Valores e carga horária das bolsas no Eixo II (estruturação de IGs)*

Modalidade QuantidadeSigla
Duração

(em meses)

Carga horária
(mínima
semanal)

Modalidade
de apoio
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Coordenador de
projeto (EXT) 1       DTI-C 12 20h 1.100,00

Coordenador de
projeto
adjunto(EXT)

 

1        DTI-C 12 20h 1.100,00

Colaborador
externo (CLE) 1 DTI-C 12 40h 2.200,00

Estudantes (ITI) 2 IT 12 10h 400,00

*Estabelecidos com base na Resolução do Conselho Superior Ifes no 10/2021, definida com
fundamento na Portaria da Setec/MEC no 512, de 13 de junho de 2022.

 

Tabela 3: Valores e carga horária das bolsas no Eixo III (fortalecimento de negócios de
IGs)*

Modalidade QuantidadeSigla
Duração

(em meses)

Carga horária
(mínima
semanal)

Modalidade
de apoio

Coordenador de
projeto (EXT) 1       DTI-C 12 20h 1.100,00

Colaborador
externo(CLE)

(membro da
entidade parceira)

2 DTI-C 12 20h 1.100,00

Estudantes
(atuação na
associação)

2 IT 12 10h 400,00

*Estabelecidos com base na Resolução do Conselho Superior Ifes no 10/2021, definida com
fundamento na Portaria da Setec/MEC no 512, de 13 de junho de 2022.

 

7.2 A distribuição das bolsas deverá seguir os perfis descritos no item 8.4.2 da Chamada Pública no03/2022–
SETEC/MEC(https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/chamadas-publicas/2022/03-2022-
igs/edital-03-2022-selecao-de-projetos-de-promocao-as-indicacoes-geograficas.pdf). 
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8 PROCESSO DE SELEÇÃO
8.1 O processo de seleção dos projetos será composta por etapa única e considerará:
a) Análise documental.
b) Avaliação dos projetos.
 
8.2 Os critérios de avaliação estão dispostos no item 10 da  Chamada Pública no 03/2022–
SETEC/MEC(https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/chamadas-publicas/2022/03-2022-
igs/edital-03-2022-selecao-de-projetos-de-promocao-as-indicacoes-geograficas.pdf)
8.3 Os pedidos de impugnação e interposição de recursos ao presente Edital devem ser enviadas para os E-
mails: proex@ifba.edu.br e prpgi@ifba.edu.br considerando os prazos estabelecidos no Item 09 -
Cronograma.
 
9 CRONOGRAMA
9.1 As atividades previstas neste edital de seleção de projetos seguirão o cronograma abaixo.
 
 Cronograma:

 Etapa Prazo

1 Publicação e divulgação do edital 18/01/2023

2 Impugnação do Edital Até 20/01/2023

3
Período de submissão das propostas

 
De 23/01/2023
à 08/02/2023

4 Resultado preliminar 13/02/2023

5  Interposição de recursos ao resultado preliminar 14/02/2023

6  Resultado Final 16/02/2023

7 Prazo final para submissão de proposta institucional com
os projetos nos projetos dos Eixos I a III 05/03/2023

 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A submissão de projetos implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta chamada interna,
em conformidade com o estabelecido no Chamada Pública no 03/2022 – SETEC/MEC.
10.2 Caberá a PROEX/PRPGI apenas a seleção dos Projetos que irão compor a Proposta Institucional, bem
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como o cadastramento da Proposta Institucional, cabendo aos proponentes dos Projetos selecionados a
execução dos respectivos Projetos, em consonância com o disposto na Chamada Pública/Chamada Pública no
03/2022 – SETEC/MEC para Seleção de Projetos de Promoção às Indicações Geográficas.
10.3 É responsabilidade de cada proponente acompanhar as publicações referentes a esta chamada.
10.4 A qualquer tempo a presente chamada interna poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte,
seja por decisão unilateral do PROEX/PRPGI, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em
decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
10.5 A presente chamada interna não garante a aprovação dos projetos no Chamada Pública no 03/2022 –
SETEC/MEC, mas a seleção dos projetos que formarão a proposta institucional do IFBA para submissão ao
referido Edital.
10.6 Dúvidas e suporte às propostas de projetos devem ser encaminhadas à PRPPGI e à PROEX via e-mail.
10.7 Casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela PROEX e PRPGI.

 

Salvador-Ba, 18 de outubro de 2021.

 

Profa. Nívea de Santana Cerqueira                                                      Prof. Ivanildo A.  Santos

         Pró-Reitora de Extensão                                            Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação

Documento assinado eletronicamente por NIVEA DE SANTANA CERQUEIRA, Pró-reitora
de Extensão, em 18/01/2023, às 17:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-
Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 18/01/2023, às 17:49, 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 2717048 e o código CRC 6F49567D.
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