
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

Retificação 01/12/2022

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

proponente

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

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

fonte times new roman, espaçamento 1,5, e ter de 1 a 6 páginas.

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

saber:

i. Imediata (até uma semana)

ii. Curta duração (a partir de uma semana a até um mês);

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

iv. 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;

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 6 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

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

documentos conforme item 3.3.

6. CRONOGRAMA DA CHAMADA

SUBITEM DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO
Vigência do Chamada 13/06/2022 a 01/12/2023
Submissão das propostas 13/06/2022 a 01/12/2023
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 01/12/2023

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

ressaltando a unidade em que a proposta foi executada.
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Link para o FORMULÁRIO DE PROJETO editável
https://docs.google.com/document/d/1un6Gv6LGl7Z1r7FsbIjB6itgtWIFZ034/edit

?usp=sharing&ouid=106013432987829407687&rtpof=true&sd=true

ANEXO  - FORMULÁRIO DE PROJETO

CHAMADA INTERNA 01/2022

EDUMaker Salvador – Campus Salvador e Campus Simões Filho

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Identificação do Projeto

Título do Projeto:

Unidade do Ifba em que o projeto será desenvolvido

Identificação da Equipe

(se necessário, inserir mais linhas)

Nome Perfil (*) Unidade/campus Área de formação /
curso

1. (*) docente, TAE, estagiário, estudante ou colaborador externo.

II. DETALHAMENTO DO PROJETO

Resumo
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Palavras-chave

Objetivo Geral

Objetivos Específicos (Opcional)

Justificativas

Entregas previstas e metas

Descrever as entregas previstas a partir da implantação e operação do Lab IFMaker na
unidade, procurando estabelecer metas relevantes e mensuráveis para os entregáveis.

Cronograma

(caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela)

Descrição das atividades:

Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

12
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IV. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O PROJETO

Multidisciplinaridade

Descrever as seguintes características do projeto: desenvolvimento de atividades envolvendo
diferentes áreas do conhecimento, bem como as áreas tecnológicas e de ensino da unidade;
integração de diferentes modalidades de ensino: técnico, de graduação e de pós-graduação;
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; atendimento a demandas e captação de
recursos de diferentes arranjos produtivos, sociais e culturais locais.

Impactos Tecnológicos/Educacionais

Descrever as seguintes características do projeto: viabilidade técnica (experiência e
capacitação da equipe em prototipagem e aprendizagem baseada em projetos; número de
membros da equipe identificados no projeto; disponibilidade da equipe; adequação da
infraestrutura existente); viabilidade econômica (formas de aplicação de recursos próprios;
experiência da equipe com captação de recursos externos; estratégia de captação de recursos
externos; proposta de utilização de fundação de apoio); proposta de envolvimento da
comunidade acadêmica (integração com atividades curriculares; oferta de atividades
extracurriculares; formas de estimular a participação de estudantes e servidores da unidade);
proposta de fortalecimento da cultura learning by doing (como a equipe pretende disseminar
esse conceito, sensibilizando e capacitando pessoas e como pretende promover e ampliar a
sua aplicação para além das atividades do Lab IFMaker); grau de ineditismo nas entregas
previstas (autoavaliação do grau de ineditismo dos resultados considerando os ambientes
local, regional, nacional e/ou internacional, estabelecendo referenciais e fazendo
comparações).
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Impactos Sociais

Descrever as seguintes características do projeto: descrição das características locais e
regionais e da sua compatibilidade com as entregas previstas pelo projeto, conforme a
vocação da unidade; proposta de funcionamento que contemple o atendimento a demandas
sociais externas; identificação dos arranjos produtivos, sociais e/ou culturais locais e proposta
de construção ou intensificação de relacionamento a partir da implantação do Lab IFMaker;
proposta de impacto no desenvolvimento socioeconômico local; proposta de disseminação
externa da cultura learning by doing e das competências em implantação e operação de
laboratórios de prototipagem de caráter educacional.
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