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Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
 

CHAMADA INTERNA 01/2022 

EDUMaker Salvador – Campus Salvador e Campus Simões Filho 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA SEREM EXECUTADOS NO EDUMAKER NAS 

UNIDADES DO CAMPUS SALVADOR E CAMPUS SIMÕES FILHO 

A Coordenação Geral do EDUMaker Salvador do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, por meio da Direção Geral dos campi Salvador 

e Simões Filho, torna pública a abertura de inscrições para a chamada anual em 

fluxo contínuo conforme Regimento Interno do EDUMAKER e convida os campi do 

IFBA  e região metropolitana de Salvador interessadas/os para apresentarem 

projetos para o EDUMAKER - Laboratório Colaborativo de Formação e Soluções 

Sustentáveis Para Ecossistemas de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Empreendedorismo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Bahia, Campus Salvador e Simões Filho, nos termos aqui estabelecidos, atendendo 

à necessidade de interesse público e Regimento Interno do EDUMAKER, conforme 

segue. 

1. OBJETIVO 

Selecionar projetos de ensino, pesquisa e extensão que tenham no seu objetivo e na sua 

execução aderência ao projeto EDUMAKER, conforme descrito no Regimento Interno do 

EDUMaker Salvador.  

2. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Da/o proponente 

A/o proponente deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 

i.  Ser Docente ou Técnico Administrativo em Educação do quadro de 

servidores/as  efetivas/os, aposentadas/os e substituta/o do IFBA  

ii.  Em caso de proposta submetida por docente substituta/o, a vigência do 

contrato deverá ter data de término posterior à data prevista para o 

encerramento do projeto submetido. 

2.2. Apresentar a Proposta de Projeto conforme Modelo de Proposta disponível no 

Anexo II. 

i. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes há no máximo 6 meses; 

ii. Não estar prestes a se licenciar e/ou estar licenciado/afastado do IFBA, por 

qualquer motivo, por período que exceda 60 dias, durante a vigência do 

projeto; 

2.3. Das/os componentes da equipe: 

i. Executar as atividades da proposta aprovada, sob a supervisão da/o 

proponente
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ii. Sendo estudante, estar regularmente matriculado em curso de nível médio 

técnico (Integrado ou Subsequente), superior ou pós-graduação do IFBA; 

iii. Se servidor/a não estiver prestes a se licenciar e/ou estar licenciado/afastado 

do IFBA, por qualquer motivo, por período que exceda 60 dias, durante a 

vigência do projeto; 

3. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

3.1.  Das inscrições 

3.1.1. As propostas devem ser submetidas pelo formulário disponível no link  

https://forms.gle/8zkVPudeU3TzwyBv5 

3.1.2. As propostas devem estar de acordo com o modelo disponível no Anexo II – 

Modelo de Propostas, contendo: Identificação, Resumo, Justificativa, Objetivos, 

Equipe, Metodologia, Infraestrutura e insumos necessários, Cronograma de 

Execução e Resultados.  

3.1.3. A proposta deve ser escrita no seguinte formato: letras com tamanho 12, 

fonte times new roman, espaçamento 1,5, e ter entre 8 e 10 páginas. 

3.1.4. A proposta deve ser submetida em apenas uma categoria de duração, a saber: 

i. Curta duração (até um mês); 

ii. Média duração (de um mês a até seis meses); 

iii. Longa duração (de seis meses a até um ano). 

3.2. Condições de indeferimento da inscrição: 

3.2.1.  O não atendimento ao mencionado no item 2 e 3; 

3.2.2. Propostas encaminhadas por proponentes em condição de inadimplência 

com os programas do IFBA; 

3.2.3. A coordenação do EDUMAKER não se responsabilizará por problemas de 

submissão por conta de acesso à internet. 

3.3. Documentação a ser enviada pelos/as proponentes classificados/as:  

a. Ficha de identificação devidamente preenchida (Anexo I) 

b. Cópia do/a RG e CPF da/o proponente e das/os membros da equipe; 

c. Comprovação de vínculo institucional para servidoras/es membros da equipe; 

a. Comprovante de matrícula das/os estudantes membros da equipe; 

4. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

4.1.  Concluídas as inscrições, as propostas serão analisadas pelas Coordenações 

Locais que emitirão pareceres quanto ao mérito das propostas submetidas, 

conforme critérios definidos no Anexo IV - Barema de avaliação das propostas; 

4.2. Serão classificadas e contempladas as propostas com maior pontuação, até o 

limite de disponibilidade de espaço físico e recursos, atendido o disposto neste 

Edital, desde que obtenham pontuação total mínima de 60 (sessenta) pontos 

(Anexo III – Barema de Avaliação) 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. O resultado da avaliação das propostas será divulgado na página do Edumaker 

(https://portal.ifba.edu.br/salvador/edumaker/ ) na data prevista no Cronograma 

apresentado no item 10 deste Edital, cabendo às/aos candidatas/os a inteira 

responsabilidade de informar-se dos mesmos; 

5.2. Pedidos de recurso, devidamente formalizados, poderão ser analisados, se 

encaminhados ao e-mail da unidade submetida: Campus Salvador 

ifmaker.ssa@ifba.edu.br ou Campus Simões Filho - ifmaker.sfl@ifba.edu.br, até 48 

https://forms.gle/8zkVPudeU3TzwyBv5
https://portal.ifba.edu.br/salvador/edumaker/
mailto:ifmaker.ssa@ifba.edu.br
mailto:ifmaker.sfl@ifba.edu.br
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(quarenta e oito) horas após a divulgação da fase de homologação das propostas e 

após o resultado preliminar. 

5.3. Quando da divulgação do resultado preliminar, a/o proponente deverá 

encaminhar à Comissão Local, através do e-mail Campus Salvador: 

ifmaker.ssa@ifba.edu.br e Campus Simões Filho: ifmaker.sfl@ifba.edu.br, os 

documentos conforme item 3.3. 

 

6. CRONOGRAMA DO CHAMADA 

SUBITEM DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

Vigência do Chamada 13/06/2022 a 13/06/2023 

Submissão das propostas  13/06/2022 a 13/06/2023 

Avaliação pela Comissão Interna do Campus Até 10 dias úteis após a 
submissão da proposta 

Homologação no site do EDUMAKER Após parecer da Comissão 
Interna do Campus 

Acompanhamento da Coordenação Local do 
EDUMAKER 

Durante toda a vigência da 
Chamada 

Conclusão da proposta (Resultados e Relatórios) 
Propostas de longa duração deve gerar relatórios 
parciais conforme Regimento do EDUMaker Salvador.  

Até 13/06/2023 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todas as ações do projeto devem citar a colaboração do EDUMaker Salvador, 

ressaltando a unidade em que a proposta foi executada. 

  

mailto:ifmaker.ssa@ifba.edu.br
mailto:ifmaker.sfl@ifba.edu.br
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Anexo I – Ficha de Identificação da Equipe 

Nome da/o Proponente: 

SIAPE ou CPF:  

Campus:  

 

Componentes: 

1. Nome: 

Identificação: _____________________ (  ) SIAPE (  ) Matrícula 

Campus: 

Curso (Se for estudante): 

Categoria (se for servidor): 
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Anexo II – Modelo da Proposta 

1. Capa 

a. Título  

b. Dados do Proponente 

c. Data e local 

2. Resumo 

3. Justificativa 

4. Objetivos 

5. Equipe 

a. Nome da/o Proponente, SIAPE ou CPF e Campus 

b. Para cada componente da equipe: Nome, SIAPE ou Matrícula, Campus, 

Curso (se for estudante) e Categoria (se for servidor) 

6. Metodologia 

7. Infraestrutura e insumos necessários (quais os recursos do espaço serão utilizados) 

8. Cronograma de Execução 

a. Destacar em dias ou meses, o que for mais apropriado, da execução da 

proposta no EDUMaker.  

b. Detalhar as atividades a serem executadas no EDUMaker. 

c. Prever entregas de relatórios conforme Regimento do EDUMaker.  

9. Resultados esperados 
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Anexo III – Barema de avaliação das propostas 

 

CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Coerência entre objetivos, metodologia e resultados esperados. 10 

Adequação ao cronograma proposto e a integração com os objetivos do projeto 

 

15 

Viabilidade de execução no contexto institucional previsto (recursos, 
infraestrutura física, etc.). 

15 

Articulação entre grupos e núcleos de pesquisa do IFBA, a desenvolverem as 
atividades 

10 

Inserção de ações que articulem o ensino, a pesquisa, a inovação e/ou a 
extensão, com vistas ao atendimento das demandas aplicadas no IFBA. 

10 

Impacto na formação de pessoas, relevância do projeto para mudança de 
realidade local e ações de divulgação na comunidade interna e externa. 

10 

Expectativa de geração de produtos e/ou processos de pesquisa, ensino ou 
extensão 

10 

Aplicação e/ou desdobramentos junto à comunidade interna ou externa em 
temas relacionados à proposta do espaço EDUMAKER 

10 

Articulação e envolvimento da ação com a comunidade externa 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

 


