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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2018

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes, por meio do Centro de
Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) torna pública a abertura de inscrições para a
presente chamada e convida os interessados para apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos,
atendendo à necessidade de interesse público conforme segue:

1. DO EDITAL

O Ifes Cefor lança a presente Chamada Pública com o objetivo de selecionar propostas de apoio para
atender a quinta edição do evento institucional intitulado Congresso Regional de Formação e Educação a
Distância (V Concefor) do Cefor, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de agosto de 2018, nas instalações do
Cefor.

2. OBJETO

O objeto do presente edital é o apoio ao evento por meio da concessão de produtos e/ou serviços específi-
cos discriminados nessa chamada, tendo como contrapartida a menção e a exposição da marca dos apoia-
dores nos materiais e matérias veiculados sobre o evento e o credenciamento como partícipes em convê-
nios com o Ifes em projetos que vierem a ser propostos a partir do evento. 

A ação a ser apoiada consiste em um evento científico anual de abrangência regional promovido pelo
Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) na séde própria na rua Barão de
Mauá, número 30, Jucutuquara, Vitória-ES.

A participação dos apoiadores dar-se-á por meio de prestação de produtos e/ou serviços cotas de apoio
destinadas à prestação de serviços ou à disponibilização de materiais e/ou equipamentos.

O evento será realizado dos dias 16 a 18 de agosto de 2018, o mesmo terá vários momentos, sendo: Cre-
denciamento, Plenárias, Mesas Redondas, Mini Cursos e Bate Papos entre os organizadores, palestrantes
e participantes. Essa edição terá como tema “Educação, tecnologias e inclusão: construindo saberes”.
Esse tema foi concebido tendo em vista a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre novas estraté-
gias e, também, novos mecanismos educacionais relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem
que contemplem a introdução de novas tecnologias e metodologias nesse processo em uma perspectiva
inclusiva. Isso porque, apesar dos avanços em torno do uso das tecnologias na Educação, ainda é um de-
safio o uso educacional dessas tecnologias de forma a promover a inclusão de pessoas com necessidades
especiais.

O evento será organizado pelo Cefor/Ifes.

3. DO EVENTO

O Concefor é um evento científico anual de abrangência regional promovido pelo Centro de Referência
em Formação e em Educação a Distância (Cefor), do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Em 2018
ocorrerá o V Concefor, que pretende, além de reforçar seu caráter regional, ampliar o seu alcance buscan-
do contribuições nacionais e internacionais, que se justificam pelo crescente interesse da comunidade ci -
entífica e acadêmica pelos temas relacionados à formação de profissionais da Educação, em geral, e da
EaD, que permeiam os eventos do Cefor. A participação de pesquisadores internacionais se justifica pela



oportunidade de se conhecer novas metodologias educacionais oriundas de países que vêm apresentando
resultados inovadores sobre a aprendizagem de seus alunos.

O V Concefor ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2018 e terá como tema “Educação, tecnologias e
inclusão: construindo saberes”. Esse tema foi concebido tendo em vista a necessidade de uma reflexão
mais profunda sobre novas estratégias e, também, novos mecanismos educacionais relacionados ao pro-
cesso de ensino e de aprendizagem que contemplem a introdução de novas tecnologias e metodologias
nesse processo em uma perspectiva inclusiva. Isso porque, apesar dos avanços em torno do uso das tecno-
logias na Educação, ainda é um desafio o uso educacional dessas tecnologias de forma a promover a in-
clusão de pessoas com necessidades especiais.

Na atualidade, os recursos tecnológicos têm evoluído em alta velocidade necessitando-se, assim, que seus
usos sejam difundidos, também, no âmbito educacional, tornando-se fundamental criar espaços de debate,
reflexão e troca de experiências para abordagem dessa temática contemplando a inclusão. Sendo assim,
justifica-se a execução desse projeto, especialmente pela estratégia de divulgação, reflexão, discussão e
construção de conhecimentos sobre o uso de Tecnologias na Educação em uma perspectiva inclusiva, le-
gitimando, dessa forma, o tema “Educação, tecnologias e inclusão: construindo saberes”.

4. DAS COTAS DE APOIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS

4.1. As cotas descritas na tabela de cotas de apoio são relativas a serviços de apoio necessários para a rea-
lização do evento, não havendo nenhum pagamento em espécie para os servidores envolvidos.

4.2. As cotas de apoio possíveis para o evento estão descritas no quadro a seguir:

COTAS QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDAS
Disponibi-
lização de 
café, açu-
car durante
o evento 01

Disponibilização de 
café para 300 pessoas
durante os dias 16 às 
8h até dia 18 de agos-
to de 2018 as 12h.

-Exposição da marca no material físico e di-
gital de comunicação e divulgação do even-
to.
-Espaço disponível para exposição do apoia-
dor, comercialização e distribuição de brin-
des ou outros materiais de divulgação, locali-
zado no pátio central do evento durante o pe-
ríodo  de  16  a  18/08/2018,  nos  turnos  do
evento.

Disponibi-
lização de 
15 livros 
com temas 
sobre edu-
cação a 
distância

01

Disponibilização de 
20 livros com temas 
relacionados a educa-
ção a distância para 
serem sorteados ou 
utilizados como brin-
des para premiação 
do evento.

-Exposição da marca no material e digital de
comunicação e divulgação do evento.
-Espaço disponível para exposição do apoia-
dor, comercialização e distribuição de brin-
des ou outros materiais de divulgação, locali-
zado no pátio central do evento durante o pe-
ríodo  de  16  a  18/08/2018,  nos  turnos  do
evento.

4.3. Os suplentes poderão ser contatados para mudança de cota, caso haja vaga em outra cota de apoio,
que não aquela escolhida inicialmente.

4.4. A prestação dos serviços serão durante o V Congresso Regional de Formação e Educação a Distância
que ocorrerá nos dias 16 a 18 de agosto de 2018.

4.5. Na exposição do apoiador somente serão permitidas propagandas e comercialização de produtor e/ou
serviços lícitos, sendo vedada a publicidade de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, te-
rapias, agrotóxicos, de natureza religiosa e político-partidária ou qualquer outra natureza de produto não
compatível com a imagem da instituição.

5. INSCRIÇÕES

5.1. Serão deferidas as inscrições para proponentes que cumpram todas as condições gerais e específicas
descritas abaixo:



5.1.1. Condição Geral: Pessoas Jurídicas em dia com as obrigações tributárias, trabalhistas e demais nor-
mas legais a que estejam sujeitas.

5.1.2. Condições Específicas: não poderão participar deste Edital as empresas que possuem vínculo con-
tratual com o Ifes.

5.1.3.  As pessoas jurídicas que descumpriram obrigações assumidas em editais de apoio anteriores, nos
últimos 2 (dois) anos, estão impedidas de participar desta seleção.

5.2. O proponente deverá submeter/inscrever sua proposta de apoio de acordo com as especificações das
cotas indicadas no item 4 deste Edital por meio do e-mail: concefor@ifes.edu.br

5.3. A proposta de apoio deverá ser enviada do dia 26/07/2018 até as 23h59min do dia 31/07/2018, exclu-
sivamente, pelo e-mail acima indicado.

5.4 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar os seguintes documentos no formato PDF:

5.4.1. Formulário de inscrição preenchida, disponível nesta chamada (Anexo I):

5.4.2. Cópia da cédula de identidade do responsável;

5.4.3. Cópia do CPF do responsável;

5.4.4. Cópia do CNPJ da empresa;

5.4.5. Negativa de débitos junto à União, estados e municípios, dentro do prazo de validade.

5.4  A inscrição  torna-se  sem  efeito,  quando  a  pessoa  jurídica  não  disponibilizar  os  documentos
solicitados.

5.5. O proponente poderá submeter proposta para mais de uma categoria de cota.

5.6. A desistência da submissão/inscrição de proposta só será possível durante o período de envio, medi -
ante o envio de e-mail para concefor@ifes.edu.br, utilizando-se do mesmo e-mail registrado no ato da ins-
crição/submissão da proposta.

6. SELEÇÃO

6.1. As propostas de apoio serão avaliadas por comissão formada pelos servidores que formam a comis-
são organizadora do evento, designados pela Portaria Nº. 33, de 5 de abril de 2018.

6.2. Em caso de uma quantidade de interessados superior ao limite da cota, os critérios de desempate se-
rão os seguintes:

6.2.1. Ter convênio com o Cefor (podendo ser este convênio estágio de estudante(s) do Campus);

6.2.2. Tempo de convênio com o Cefor (vence a instituição/empresa que tiver mais tempo de convênio);

6.2.3.  Ter  convênio  com  qualquer  outro  Campus  do  Ifes  (podendo  ser  este  convênio  estágio  de
estudante(s) do Campus);

6.2.4. Tempo de convênio com qualquer outro Campus do Ifes (vence a empresa que tiver mais tempo de
convênio).

6.2.5.  Data e  horário de recebimento da proposta,  entre os dias 26/07/2018 até  as 23h59min do dia
31/07//2018 (vence a instituição/empresa que enviar a proposta antes).

6.3 A proposta poderá ser desclassificada se:

6.3.1. A empresa estiver relacionada à comercialização de produtos nocivos à saúde, que atentem à moral



e aos bons costumes, ou à divulgação de materiais que remetam a assuntos políticos e religiosos;

6.3.2.  A Comissão designada para seleção das propostas se reserva ao direito de solicitar informações
complementares que julgar necessárias.

6.4. O resultado da análise das propostas será divulgado dia 02 de julho de 2018 no site cefor.ifes.edu.br.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1.  A participação neste processo implica a aceitação plena e irrevogável das normas constantes deste
Edital.

7.2. Depois de divulgado o resultado final de análise das propostas, será dado prosseguimento para assi-
natura de Termo de Apoio com as instituições/empresas públicas ou privadas classificadas para as cotas.

7.3. O resultado da CHAMADA PÚBLICA será válido até a realização do evento.

7.4. Os apoiadores deverão realizar os serviços referentes ao apoio conforme o item 4 deste Edital.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Eventuais mudanças neste Edital serão realizadas por meio de RETIFICAÇÕES.

8.2. Não serão aceitas as inscrições que forem encaminhadas fora do prazo e em lugar diferente do espe-
cificado neste Edital.

8.3. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail concefor@ifes.edu.br 

8.4. Casos omissos serão julgados pela Comissão de Avaliação.

Vitória-ES, 26 de julho de 2018

Vanessa Batestin Nunes

Diretor-Geral Ifes – Cefor



ANEXO I – Ficha de inscrição

CHAMADA PÚBLICA 01/2018

Dados pessoais do Proponente ou Responsável
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO: CPF: RG: 
ENDEREÇO:

E-MAIL:
TELEFONES:

Dados Jurídicos
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: ENDEREÇO:

TELEFONES:

Dados da Participação no Edital ___/___
(   ) PATROCÍNIO
(X) APOIO
Descrição do Patrocínio Descrição do Apoio
(X) TOTAL Objeto:
(   ) PARCIAL
Descrição da COTA PARCIAL:

________(cidade) __ de _____de_____(data),

______________________________________
Assinatura



ANEXO II

FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

EDITAL 01/2018

Dados do Requerente
Responsável:
Siape: Campus:
Setor:

Telefones:
E-mail:
Resumo do Projeto
(Descrever o evento, os objetivos, públicos atingidos, local, data e atividades que serão desenvolvidas)

Justificativa
(Descrever a relevância do projeto e a necessidade da realização de apoio/patrocínio para o objeto)

Metas a serem atingidas

Objetos a serem patrocinados/apoiados Orçamentos


