
EDITAL IFES NO. 03/2020 

APOIO À INICIAÇÃO TECNOLÓGICA COM FOCO NA ECONOMIA 4.0

O Instituio Federalt de Edtucalçãooo Ciêncial e Tecnotoiial do Espíriio Salnio (Ifes),o iornal púbtico o
Ediialt 03/2020 palral al seteçãoo de projeios votialdos à promoçãoo dal inicialçãoo iecnotóiical com
foco nal economial 4.0o alssocialdos alo ensinoo pesqtuisal e exiensãooo alberio às altuialrqtuials dal Rede
Federalt de Edtucalçãoo Profssionalto Cientfcal e Tecnotóiical (Rede Federalt),o instituídals petal Lei nº
11.892o de 29 de dezembro de 2008.

1. OBJETIVO

1.1 Apoialr o desenvotvimenio de projeios de inicialçãoo iecnotóiical de instituiççes dal Rede
Federalt votialdos à formalçãoo de esitudalnies do ensino médio iécnicoo médio reitutalr e
dos alnos fnalis do ensino ftundalmenialto dals redes púbticals de ensinoo em halbitidaldes
retalcionaldals às novals iecnotoiials diiiialis no coniexio dal Economial 4.0.

1.2. São objetios específcos deste Edital:

1.2.1 Promover o desenvotvimenio de halbitidaldes retalcionaldals às novals iecnotoiials diiiialis
no coniexio dal Economial 4.0o al exempto de proiralmalçãoo de softalre e alpticaltvoso
realtidalde  viritualt  e  realtidalde  altumenialdalo  proiotpaliem  de  sottuççes  iecnotóiicalso
iniernei dals coisalso inietiiêncial alrtfcialt e robótcala

1.2.2 Estmtutalr al inicialçãoo e al exiensãoo iecnotóiicals nals instituiççes dal Rede Federalta

1.2.3 Incentvalr  al  palrtcipalçãoo  de  servidores  e  esitudalnies  dal  Rede  Federalt  no
desenvotvimenio de projeios de inicialçãoo iecnotóiical votialdos al esitudalnies do ensino
médio  iécnicoo  médio  reitutalr  e  dos  alnos  fnalis  do  ensino  ftundalmenialt dals  redes
púbticals de ensinoa

1.2.4 Estmtutalr o inieresse e al crialtvidalde dos esitudalnies do ensino médio iécnicoo médio
reitutalr e dos alnos fnalis do ensino ftundalmenialt dals redes púbticals de ensino qtualnio à
inicialçãoo iecnotóiicala

1.2.5 Coniribtuir  palral al formalçãoo cidaldãoo  halbitiialndo os palrtcipalnies al alitualrem de formal
crialtval e iecnotóiical no mercaldo de iralbaltho e em stuals comtunidaldesa

1.2.6 Esireiialr al palrcerial enire als instituiççes dal Rede Federalt e als secreialrials de edtucalçãoo
palral o desenvotvimenio de alççes de inicialçãoo iecnotóiical.

2. DEFINIÇÕES CONCEITUAIS

2.1 Defne-se Inicialçãoo Tecnotóiical o conjtunio de alççes de estmtuto alo envotvimenio de
esitudalnies em conhecimenioso prátcals e meiodotoiials aliretaldos alo desenvotvimenio
do pensalr iecnotóiico e stuals poiencialtidaldes.



2.2 Defnem-se Projeios de Inicialçãoo Tecnotóiical o conjtunio de alççes votialdo alo estmtuto
alo pensalr iecnotóiico e à stuperalçãoo de balrreirals alo alprendizaldo iecnotóiicoo qtue pode
constituir-se em ctursoso ofcinals otu altvidaldes deniro dals instituiççes dal Rede Federalto
nals escotals mtunicipalis e esialdtualiso otu nals comtunidaldes onde os esitudalnies residalm. 

2.3 Defnem-se  Meiodotoiials  Atvals  als  proposials  de  alprendizaliem  qtue  focalm  al
palrtcipalçãoo  altval  dos  esitudalnieso  de  formal  cotalboraltval  e  resottutvalo  al  palrtr  de
probtemals e siitualççes realis.

2.4 Defne-se Economial 4.0 al iralnsformalçãoo do paldrãoo dal altvidalde econômicalo balsealdal nal
inirodtuçãooo desenvotvimenio e diftusãoo dals iecnotoiials diiiialiso nal altuiomalçãoo e no tuso
iniensivo de daldoso qtue impalcial iralnsversaltmenie os irês seiores balse dal Economial. 

3. INSTITUIÇÕES ELEGÍVEIS

3.1 Esie Ediialt é alberio al iodals als altuialrqtuials dal Rede Federalto defnidals petal Lei nº 11.892o
de 29 de dezembro de 2008o doralvalnie referidals nesie doctumenio como instituiççes dal
Rede Federalt. 

3.2 Serãoo  alceiials  alpenals  proposials  institucionaliso  qtue  deverãoo  ser  stubmetdals  peto
diriienie máximo dal instituiçãoo.

3.3 Caldal proposial institucionalt poderá conier tum otu malis projeioso timiialdos al alié 8 (oiio),
projeios no ioialt.

3.4 Caldal instituiçãoo  poderá  ser  coniemptaldal  com alié  3  (irês),  projeios  setecionaldos  no
ioialt.

4. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. Dos projetos de iniciação tecnológica 

4.1.1 Os  projeios  de  inicialçãoo  iecnotóiical  devem  ier  como  foco  als  iecnotoiials  diiiialis
alpticáveis  alo  coniexio  dal  Economial  4.0o  al  exempto  dalqtuetals  alpresenialdals  no iiem
1.2.1.

4.1.2 Os projeios devem malnifesialr al tuttizalçãoo de meiodotoiials altvalso conforme iiem 2.3.

4.1.3 Os  projeios  devem  prever  o  aliendimenio  alo  no  mínimoo  160  (cenio  e  sessenial),
benefciárioso qtue deverãoo ser esitudalnies do ensino médio iécnicoo médio reitutalr e dos
alnos  fnalis  do  ensino  ftundalmenialto  dals  redes  púbticals  mtunicipalis  e  esialdtualis  de
edtucalçãoo básicalo sepalraldalmenie otu em conjtunio.

4.1.4 A palrtcipalçãoo dos benefciários deverá ier como objetvo al stual inicialçãoo iecnotóiicalo
qtue consisie nal stual calpalciialçãoo ieórico-prátcalo observalndo o setu perft de formalçãoo e
realtidaldes socioeconômicals e ctutituraliso de formal qtue sejalm falcitiialdals al alprendizaliem
e o desenvotvimenio de projeios com iecnotoiials qtue calralcierizalm al Economial 4.0.

4.1.5 O pralzo palral al exectuçãoo dos projeios é de 24 (vinie e qtualiro), meses.

4.1.6 As altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiical deverãoo ser exectuialdals preferencialtmenie nals
insialtalççes dal instituiçãoo dal Rede Federalt setecionaldal.

4.1.6.1 Os projeios devem conier necessalrialmenie als informalççes e al doctumenialçãoo previsial
no ANEXO I.



4.1.7 Projeios qtue nãoo coniemptalrem iodos os iiens otu nãoo seituirem o modeto disponívet no
ANEXO I serãoo altuiomaltcalmenie etiminaldos nal eialpal 1 do processo setetvo (alnátise
doctumenialt),.

4.1.8  As inscriççes dals proposials institucionalis serãoo realtizaldals em sisiemal eteirônico e iodos
os doctumenios soticiialdos deverãoo ser stubmetdos excttusivalmenie nesie sisiemal.

4.1.8.1 Nãoo  serãoo  alceiios  doctumenios  por  e-malit  otu  otuiral  formal de  envioo  nem em  dalial
posierior alo encerralmenio dals inscriççeso conforme cronoiralmal alpresenialdo no iiem
14 desie Ediialt.

4.1.8.2 Após envio dal proposialo al instituiçãoo proponenie receberá altuiomaltcalmenie tum recibo
eteirônico de proiocoto dal stual proposialo qtue servirá como comprovalnie dal iralnsmissãoo
dal doctumenialçãoo e de stual inscriçãoo nesie Ediialt.

4.1.8.3 O  sisiemal  de  stubmissãoo  de  proposials  esialrá  disponívet  no  tink
https://  ifes22.setecalo.nei.br/   

4.2. Das equipes

4.2.1 As  eqtuipes  exectuiorals  dos  projeios  deverãoo  ser  constituídalso  minimalmenieo  petos
seituinies  inieiralnies  botsisials:  1  (tum),  coordenaldoro  1  (tum),  mtuttpticaldoro  1  (tum),
moniior e 1 (tum), insirtuior.

4.2.1.1 É falctutialdal al incttusãoo de moniior(es),  e/otu insirtuior(es),  conforme al necessidalde do
projeio.

4.2.1.2 O número de inieiralnies botsisials por eqtuipe deve ser condicionaldo peto monialnie de
rectursos destnaldo às botsals palral caldal projeioo conforme esialbetecido no iiem 5. 

4.2.1.3 Palral  altém dos  inieiralnies  botsisialso  é  falctutialdal  al  aldesãoo  de  otuiro(s),  membro(s),  à
eqtuipeo qtualndo dectalraldalmenie vottuniários.

4.2.2 O coordenaldor de projeio é o profssionalt responsávet petal etalboralçãoo do projeioo petal
alpresenialçãoo dos restutialdos alos palrceiroso petal presialçãoo de conialso petal comprovalçãoo
dal  palirimonialtizalçãoo  dos  bens  permalnenies  aldqtuiridos  e  peto  bom  alndalmenio  do
projeio setecionaldoo devendo ier conhecimenio específco sobre o iemal do Ediialto altém
de halbitidalde no ierencialmenio de eqtuipes. 

4.2.2.1 O coordenaldor de projeio deverá ser servidor efetvo dal instituiçãoo dal Rede Federalt
exectuioral do projeio e nãoo deve esialr em ticençal otu alfalsialmenio stuperior al 30 (irinial),
dials.

4.2.2.2 O coordenaldor de projeio deve aliribtuir al calrial horárial semalnalt de altvidaldes palral setus
respectvos esitudalnies botsisialso seitundo als normals iniernals de caldal instituiçãoo.

4.2.2.3 O coordenaldor de projeio deveo nal presialçãoo de conialso alpresenialr os retaliórios palrcialt
e fnalt altém de demalis informalççes soticiialdals peto Ifes e petal Seiec/MEC.

4.2.2.4 Calso haljal necessidalde de alfalsialmenio do coordenaldor por tum período stuperior al 30
(irinial), dialso o coordenaldor deverá ser stubstituído por servidor alpio al dalr contntuidalde
à exectuçãoo do projeio nals  mesmals condiççes e o IFES e al  SETEC/MEC deverãoo ser
informaldos.

4.2.3 O mtuttpticaldor do projeio é o profssionalt especialtisialo sem vínctuto com al instituiçãoo dal
Rede Federalt exectuioralo indicaldo petal secreialrial de edtucalçãoo palrceiralo qtue iem como
responsalbitidalde  realtizalr  al  medialçãoo  institucionalt  e  pedalióiical  dals  alççes  enire  al

https://ifes22.selecao.net.br/
https://ifes22.selecao.net.br/


instituiçãoo dal Rede Federalt exectuioral e als escotals palrtcipalnies dal rede esialdtualt otu
mtunicipalt.

4.2.4 O insirtuior é o esitudalnie de cturso de nívet  stuperior dal instituiçãoo dal Rede Federalt
exectuioral  qtue  iem  como  responsalbitidalde  prepalralr  e  minisiralr  als  altvidaldes  de
inicialçãoo iecnotóiicalo em sinionial com als orienialççes do coordenaldor do projeioo e com
o alpoio de meiodotoiials altvals.

4.2.5 O  moniior é  o esitudalnie  de  cturso  de  nívet  iécnico  dal  instituiçãoo  dal  Rede  Federalt
exectuioral  qtue  alitualrá  como  falcitiialdor  do  alprendizaldoo  jtunio  alos  esitudalnies  e  alo
insirtuioro nals altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiical.

5. RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Serãoo  setecionaldos  60  (sessenial),  projeios  de  inicialçãoo  iecnotóiical  com  foco  nal
Economial 4.0.

5.2 Caldal projeio setecionaldo será coniemptaldo com rectursos fnalnceiros qtue devem ser
destnaldos  alo  desenvotvimenio  dals  altvidaldes  previsialso  de  alcordo  com  o
deialthalmenio dal ptalnithal de ptalno fsico-fnalnceiroo consialnie no iiem 7 do ANEXO I
desie Ediialt.

Palr.  Único.  Os  rectursos  fnalnceiros  mencionaldos  no  calptui  devem  ser  destnaldos  à
coberitural de despesals com infralesirtuitural e rectursos htumalnos votialdos à exectuçãoo dals
altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiicalo conforme o disposio al seituir:

Tabela 1. Discriminação dos recursos por modalidade de apoio

ATIVIDADE VALOR (R$)
Infralesirtuitural R$ 53.666o67

Botsals R$ 70.000o00
Total por projeto 123.666,67

5.3. Das bolsas para a execução das atiidades de iniciação tecnológica

5.3.1 A disiribtuiçãoo dals botsals palral al exectuçãoo dals altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiical será
realtizaldal peto coordenaldor de projeioo respeiialndo-se o timiie de rectursos previsio e
seituindo als modaltidaldes esialbetecidals nal ialbetal 2.

5.3.2 A disiribtuiçãoo dals botsals deverá seituir os seituinies criiérios de enqtualdralmenio:

5.3.2.1 Coordenaldor de Projeio (CPO),: profssionalt de nívet stuperior como no mínimoo 2 (dois),
alnos  de  efetval  experiêncial  em  projeios  de  exiensãoo  iecnotóiical  e/otu  inicialçãoo
iecnotóiical.

5.3.2.2 Insirtuior (ECS),: esitudalnie de cturso de nívet stuperior dal Rede Federalt.

5.3.2.3 Moniior (ETM),: esitudalnie de cturso iécnico dal Rede Federalt.

5.3.2.4 Mtuttpticaldor (CLE),:  profssionalt  cotalboraldor  exierno de nívet  stuperior  indicaldo petal
secreialrial esialdtualt otu mtunicipalt de edtucalçãoo palrceiral do projeio.



Tabela 2. Tabela de ialores das bolsas (*)

Modalidade Sigla Categoria/Níiel Valor R$

Coordenaldor de projeio CPO DTI – B 1.200o00 (**),
Insirtuior ECS ITI – A 400o00
Moniior ETM ITI – B 161o00

Mtuttpticaldor CLE DTI – C 550o00 (***),

(*), Tem como referêncial al Resottuçãoo de Consetho Stuperior do Ifes Nº 44/2016.
(**), Valtor proporcionalt à dedicalçãoo de 8 (oiio), horals semalnalis.
(***), Valtor proporcionalt à dedicalçãoo de 10 (dez), horals semalnalis.

5.3.3 Fical  altuiorizaldo  alos  inieiralnies  dal  eqtuipe  exectuioral  do  projeio  receber  botsals  de
fomenio  referenies  al  otuirals  inicialtvalso  desde  qtue  ienhalm  objetvos  distnios  alo
previsio  nesie  Ediialt  e  qtue  al  exectuçãoo  dals  altvidaldes  previsials  nãoo  invialbitize  al
exectuçãoo do projeio alpoialdo por esie Ediialt.

5.4. Da Infraestrutura de iniciação tecnológica

5.4.1 Palral efeiios desie Ediialto consideral-se infralesirtuitural de inicialçãoo iecnotóiical o conjtunio
de insialtalççes fsicals e condiççes malierialis de alpoio – eqtuipalmenioso rectursoso instumos
e serviços – tuttizaldos palral al realtizalçãoo dessals altvidaldes.

5.4.2 Os iiens de infralesirtuitural de inicialçãoo iecnotóiical deverãoo ser altocaldos nal instituiçãoo
de  exectuçãoo  do  projeio  e  permalnecer  sob  responsalbitidalde  e  malntuiençãoo  do
coordenaldor do projeio dturalnie setu período de viiêncial. 

5.4.3 Os ctusios retalcionaldos à insialtalçãoo e aldeqtualçãoo dos eqtuipalmenios aldqtuiridos sãoo de
responsalbitidalde dal instituiçãoo de exectuçãoo do projeio.

5.5 Qtualisqtuer otuirals despesals necessárials à exectuçãoo do projeio deverãoo ser providals petal
instituiçãoo proponenie al tituto de coniralpalrtdal.

6. CONTRAPARTIDAS 

6.1. DA SETEC/MEC

6.1.1 Esialbetecer  direirizeso  prover os  rectursos  fnalnceiros previsios  e moniioralr  als  alççes
exectuialdals nesie Ediialt de alpoio al altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiical.

6.2. DO IFES

6.2.1 Coordenalr al exectuçãoo dals alççes previsials nesie Ediialto incttuindo altvidaldes de alpoio e
operalcionalis à imptemenialçãoo dos projeios setecionaldoso como o palialmenio dals botsals
palral als altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiical e al alqtuisiçãoo dos rectursos de infralesirtuitural.

§  1o  Os  rectursos  de  infralesirtuitural  de  inicialçãoo  iecnotóiical  previsios  palral  o
desenvotvimenio dals altvidaldes serãoo aldqtuiridos peto IFES e doaldos às instituiççes às
qtualis vinctutalm-se os projeios setecionaldos.

§  2o  As  doalççes  al  qtue  se  refere  o  §  1o  deverãoo  ser  precedidals  de  alssinalitural  de
insirtumenio jturídico de palrcerial enire o IFES e als instituiççes setecionaldalso ctujo modeto
enconiral-se no ANEXO II desie Ediialt.



6.3. DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FACTO 

6.3.1 Realtizalr iesiãoo aldminisiraltval e operalcionalt do palialmenio de botsals e dal alqtuisiçãoo e 
disponibitizalçãoo dos iiens necessários palral al exectuçãoo dos projeios setecionaldos.

6.3.2 Disponibitizalro por meio de doalçãooo os iiens aldqtuiridos palral als respectvals instituiççes. 

6.4. DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL 

6.4.1 As instituiççes dal Rede Federalt  qtue stubmeierem proposials al esie Ediialt  deverãoo se
compromeier  al  prover  als  condiççes  necessárials  alo  desenvotvimenio  dos  projeioso
especialtmenie no qtue se refere al:

I – Disponibitizalçãoo de espalços fsicos aldeqtualdos alo desenvotvimenio dals altvidaldes de
inicialçãoo iecnotóiicala

II – Previsãoo de calrial horárial compaltvet dal eqtuipe exectuioral dos projeiosa 

III  – Stubsídio al  evenitualis  otuirals  despesals  qtue se falçalm necessárials à  exectuçãoo dals
altvidaldes  de  inicialçãoo  iecnotóiicalo  como  despesals  aldicionalis  com  malierialt  de
constumoo diárialso  palssaliens e despesals de tocomoçãooo  serviços de ierceiros (pessoal
fsical e pessoal jturídical),o despesals com insialtalçãoo de eqtuipalmenioso despesals de stuporie
operalcionalt e tuso de eqtuipalmenios e softalresa

IV – Provimenio dals certfcalççes alos esitudalnies ctursisials dals altvidaldes de inicialçãoo
iecnotóiical.

6.4.2 O deialthalmenio dos iiens retalcionaldos às coniralpalrtdals dals instituiççes proponenies
deverá consialr nals respectvals proposials stubmetdalso seituindo o iiem 8 do ANEXO I
desie Ediialt. 

6.4.3 As instituiççes dal Rede Federalt ctujos projeios forem setecionaldos devem esialbetecer
palrcerials com secreialrials de edtucalçãoo esialdtualis e/otu mtunicipalis palral al exectuçãoo dos
projeioso sob orienialçãoo jturídical de stuals procturaldorials federalis.

6.5. DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS OU ESTADUAIS 

6.5.1 Formaltizalr palrcerial com al instituiçãoo dal Rede Federalt exectuioral do projeio.

6.5.2 Setecionalr os  esitudalnies  dals  redes púbticals  mtunicipalis  otu esialdtualis  de ensinoo  qtue
palrtcipalrãoo enqtualnio benefciários do projeio.

6.5.2.1 A  seteçãoo  deve  ocorrer  seitundo  os  criiérios  dal  aldminisiralçãoo  púbtical  à  qtualt  esses
óriãoos esiãoo stubmetdoso em consonâncial com os objetvos do projeio stubmetdo e de
alcordo  com  os  princípios  pedalióiicos  dals  secreialrials  mtunicipalis  e  esialdtualis  de
edtucalçãoo envotvidals.

6.5.3 Disponibitizalr alpoio alo destocalmenio dos esitudalnies dal rede mtunicipalt e/otu esialdtualt
palral al realtizalçãoo dals altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiical nals insialtalççes dal instituiçãoo
dal Rede Federalt.

6.5.4 Disponibitizalr insialtalççes palral al realtizalçãoo de altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiicalo bem
como altimenialçãoo palral os esitudalnies ctursisialso qtualndo for o calso.

7. PROCESSO DE SELEÇÃO



7.1 O processo de seteçãoo dos projeios seituirá o cronoiralmal esialbetecido no iiem 14 desie
Ediialt e será composio por 2 (dtuals), eialpals: 

al), eialpal 1 – alnátise doctumenialta 

b), eialpal 2 – alvaltialçãoo dos projeios.

7.2. Etapa 1: análise documental

7.2.1 Esial  eialpal  consisie  nal  alnátise  dal  doctumenialçãoo  dals  proposials  stubmetdals  petals
instituiççes dal Rede Federalt al esie Ediialt.

7.2.2 Caldal proposial institucionalt deverá conier os projeios dals eqtuipes qtue desenvotverãoo als
altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiical.

§  1o  Os  projeios  mencionaldos  no  calptui  deverãoo  ser  rediiidos  de  alcordo  com  os
modetos e insirtuççes alpresenialdos no ANEXO I.

§ 2o O número de projeios stubmetdos por instituiçãoo dal Rede Federalt deverá respeiialr
o timiie previsio no iiem 3.3.

7.2.3 Palral serem alprovaldals palral al eialpal 2o als proposials encalminhaldals petals instituiççes dal
Rede Federalt devem aliender os alspecios previsios no iiem 4.1 desie Ediialt. 

7.3. Etapa 2: aialiação dos projetos

7.3.1 Os  projeios  halbitiialdos  palral  al  eialpal  2  serãoo  alvaltialdos  por  balncal  composial  por
especialtisials ad hoc.

§  1o  Os  membros  dal  balncal  de  alvaltialçãoo  dos  projeios  mencionaldal  no calptui  serãoo
setecionaldos por meio de chalmaldal púbtical.

§ 2o Os membros setecionaldos deverãoo esialr alpios al alvaltialr os projeios de inicialçãoo
iecnotóiicalo conforme os criiérios defnidos no iiem 8.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

8.1 A alvaltialçãoo dos projeios halbitiialdos palral al eialpal 2 de seteçãoo desie Ediialt deverá seituir
os criiérios esialbetecidos nal ialbetal 3.

Tabela 3. Critérios e seus respectios pesos para aialiação dos projetos
CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PESO NOTA

1 Qualifcação 
da Equipe 
(ANEXO I)

Aderêncial dal eqtuipe proponenie à proposial. 
Esie criiério deverá ser alnaltisaldo iendo como balse os seituinies
etemenios (qtualnio malior al alderêncialo malior al ponitualçãoo),:
1.1  Formalçãoo  do  coordenaldor  (CV  Latts),  e  experiêncial  em
altvidaldes de exiensãoo iecnotóiical e projeios socialiso com ênfalse
em altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiicalo e em iecnotoiials alpticáveis
alo coniexio dal Economial 4.0a
1.2  Formalçãoo  do  mtuttpticaldor  (CV  Latts),  e  experiêncial  em
altvidaldes exiensãoo iecnotóiical e projeios socialiso com ênfalse em
altvidaldes de inicialçãoo iecnotóiicalo e em iecnotoiials alpticáveis alo
coniexio dal Economial 4.0a
1.3 Rendimenio alcaldêmico e freqtuêncial dos esitudalnies (hisiórico

1 0 a 5



escotalr),.

2

Qualidade do
Projeto 
(ANEXO I)

Esie criiério deverá ser alnaltisaldo iendo como balse os seituinies
etemenios  (qtualnio  malior  al  qtualtidalde  do  projeioo  malior  al
ponitualçãoo),: 
2.1 Ctalrezalo retevâncial e pertnêncial dos objetvosa 
2.2 Adeqtualçãoo meiodotóiicalo em especialt em retalçãoo à descriçãoo
do perft  dals meiodotoiials altvals e dal iecnotoiial diiiialt  foco dal
inicialçãoo iecnotóiicala 
2.3 Exeqtuibitidalde do ptalno fsico-fnalnceiro.

2 0 a 5

3

Aialiação do 
Impacto 
Social do 
projeto
(ANEXO I)

Esie  criiério  deverá  ser  alnaltisaldo iendo como balse  faliores  qtue
evidenciem  o  coniexio  de  vtutneralbitidalde  do  benefciário  do
projeio (qtualnio malis balixos os indicaldoreso malior o impalcio socialt
do projeio),:
3.1. IDHM do mtunicípio onde siitual-se al escotal palrceiral do projeioa
3.2.  IDEB Escotal dos alnos fnalis  do ensino ftundalmenialt  e/otu do
ensino médio dal escotal palrceiral do projeioa
3.3.  Otuirals  informalççes  qtue  alponiem  palral  o  coniexio  de
vtutneralbitidalde socialt e edtucalcionalt dos alttunos al serem aliendidos
peto projeio.

1 0 a 5

8.2 A noial fnalt dos projeios será caltctutaldal petal médial ponderaldal dals noials obtdals em
caldal tum dos criiérios dal ialbetal 3. 

8.3 Os  projeios  qtue  obtverem  noial  0  (zero),  em  qtualisqtuer  dos  criiérios  serãoo
altuiomaltcalmenie etiminaldos.

8.4 A noial mínimal fnalt palral al ctalssifcalçãoo dos projeios é 3o5. 

8.5 Palral al aliribtuiçãoo dals noials fnalis poderá ser tuttizaldal alié tumal calsal decimalt.

8.6 Em  calso  de  empalieo  serãoo  priorizaldals  als  maliores  noials  obtdals  nos  criiérios  de
alvaltialçãoo 3 (impalcio socialt), e 2 (qtualtidalde do projeio),o respectvalmenie.

8.7 Após al aliribtuiçãoo dals noials fnaliso será ieraldo tum ralnkini ieralt de projeios ctalssifcaldos
qtue seituirá al ordem decrescenie de noials fnalis dos projeios.

9. RESULTADO FINAL 

9.1 O  restutialdo  fnalt  de  seteçãoo  dos  60  (sessenial),  projeios  seituiráo  de  malneiral  
consectutval  e  iendo  como  balse  o  ralnkini  ieralt  de  ctalssifcalçãoo  dos  projeioso  os  
seituinies criiérios:

I – Os malis bem alvaltialdos em caldal Esialdo dal Federalçãooo correspondendoo porialnioo alos
27 (vinie e seie), primeiros projeios alprovaldosa

II – Ctalssifcalçãoo stubseqtuenie dos projeios correspondendoo porialnioo alos 33 (irinial e
irês), projeios stubseqtuenies do ralnkini ieralt de ctalssifcalçãoo. 

9.2 Respeiialndo-se o timiie de projeios alprovaldos por instituiçãoo previsio no iiem 3.4o  
calso tumal instituiçãoo ienhal malis de 3 (irês),  projeios  ctalssifcaldoso  será alprovaldo o  



projeio  de  instituiçãoo  stubseqtuenieo  seituindo  o  ralnkini  ieralt  de  ctalssifcalçãoo  dos  
projeios. 

9.3 O restutialdo fnalt dal seteçãoo de projeios será ptubticaldo no siie https://ttt.ifes.edtu.br/
chalmaldals-ptubticals

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 A inierposiçãoo de rectursos desie Ediialt deverá ser encalminhaldal alo endereço eteirônico
inicialcaloiecnotoiical@ifes.edtu.br impreierivetmenie alié als 23h59 (vinie e irês horals e
cinqtuenial  nove  mintuioso  horário  de  Bralsítial),o  seituindo  os  pralzos  esialbetecidos  no
cronoiralmal desie Ediialt.

10.2 Nãoo  serãoo alceiios  rectursos  encalminhaldos  por  qtualtqtuer  otuiro  meio  qtue nãoo sejal  o
endereço eteirônico  inicialcaloiecnotoiical@ifes.edtu.bro  ialmpotuco os  envialdos foral do
pralzo fnalt esialbetecido no cronoiralmal.

11. PUBLICAÇÕES

11.1 As  ptubticalççes  cientfcals  otu  qtualtqtuer  otuiral  formal de divtutialçãoo  otu  promoçãoo  dos
projeios desenvotvidos no âmbiio desie Ediialt deverãoo ciialro obriialiorialmenieo o alpoio
dal SETEC/MEC e de evenitualis otuiros alpoialdores.

12. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS

12.1 É  de  excttusival  responsalbitidalde  de  caldal  instituiçãoo  coniemptaldal  aldoialr  iodals  als
providêncials qtue envotvalm permissçes e altuiorizalççes  especialiso  de calráier étco otu
teialto necessárials à exectuçãoo do projeio alprovaldo. 

12.2 É desejávet  qtue al instituiçãoo proponenie posstual Potítcal de Inovalçãoo otu Potítcal de
Propriedalde Inietecitualt (PI), alprovaldal e viienieo e qtue esial sejal almpalraldal petal alitualçãoo
de  setu  respectvo  Núcteo  de  Inovalçãoo  Tecnotóiical  (NIT),  otu  Aiêncial  de  Inovalçãooo
conforme especifcaldo nos alris. 15-A e 16 dal Lei  no 10.973o de 02 de dezembro de
2004.

13. CLÁUSULA DE RESERVA

13.1 O Ifes reserval-se o direiio de resotver os calsos omissos e als siitualççes nãoo previsials
nesie Ediialt.

14. CRONOGRAMA

ETAPAS DATA
Ptubticalçãoo do Ediialt 10/06/2020
Início dals stubmissçes 19/06/2020

Pralzo fnalt palral stubmissãoo de inscriçãoo 09/09/2020
Divtutialçãoo do restutialdo pretiminalr dals proposials alprovaldals nal eialpal 1 (alnátise 23/09/2020

https://www.ifes.edu.br/chamadas-publicas
https://www.ifes.edu.br/chamadas-publicas


doctumenialt),
Pralzo palral rectursos aldminisiraltvos do restutialdo dal eialpal 1 24/09/2020
Restutialdo fnalt dal eialpal 1 30/09/2020
Divtutialçãoo do restutialdo pretiminalr dals proposials alprovaldals nal eialpal 2 (alvaltialçãoo
dos projeios),

21/10/2020

Pralzo palral rectursos aldminisiraltvos do restutialdo dal eialpal 2 23/10/2020
Restutialdo fnalt dal eialpal 2 e restutialdo fnalt dal seteçãoo 31/10/2020
Início dals proposials alprovaldals 09/11/2020

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Esie Ediialt reitutal-se petos preceiios de direiio púbtico inseridos no calptui do alrtio no.
37 dal Constituiçãoo Federalt e petals disposiççes dal Lei nº 8.666o de 21 de jtunho de 1993.

15.2 A  SETEC/MEC e  o  IFES  reservalm-se  o  direiio  deo  dturalnie  al  exectuçãoo  dos  projeioso
promover  visiials  iécnicals  otu  soticiialr  informalççes  aldicionalis  palral  alperfeiçoalr  al
alvaltialçãoo e o alcompalnhalmenio dals altvidaldes.

15.3 Todals als informalççes retalcionaldals al esial alçãoo serãoo divtutialdals por meio de endereço
eteirônico https://ttt.ifes.edtu.br/chalmaldals-ptubticals

15.4 As peritunials freqtuenieso stuporie alos projeios e otuirals dúvidals serãoo respondidals peto
e-malit: inicialcaloiecnotoiical@ifes.edtu.br. 

Viiórialo 19 de jtunho de 2020.

Jaldir José Petal 

Reiior do Ifes 

https://www.ifes.edu.br/chamadas-publicas


ANEXO I – PROJETO DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1 Daldos dal instituiçãoo dal Rede Federalt
Nome dal Instituiçãoo:

Siital: Esialdo:

CNPJ: E-malit: Siie:

Endereço palral correspondêncial:

Represenialnie Institucionalt:

Calrio:

CPF: E-malit:

* A instituiçãoo deverá preencher os daldos compteios de tum formtutário palral caldal projeio no sisiemal. 

2. EQUIPE

2.1 Membros dal Eqtuipe do Projeio
Nome do 
Palrtcipalnie

Tipo de 

Vínctuto

Ftunçãoo nal 

eqtuipe

Formalçãoo

Acaldêmical

Link do CV   

( ), Docenie

( ), Servidor 
púbtico federalt

( ), Esitudalnie

( ), Exierno

( ), Coordenaldor

( ), Mtuttpticaldor

( ), Insirtuior

( ), Moniior

( ), Vottuniário



( ), Docenie

( ), Servidor 
púbtico federalt

( ), Esitudalnie

( ), Exierno

( ), Coordenaldor

( ), Mtuttpticaldor

( ), Insirtuior

( ), Moniior

( ), Vottuniário

( ), Docenie

( ), Servidor 
púbtico federalt

( ), Esitudalnie

( ), Exierno

( ), Coordenaldor

( ), Mtuttpticaldor

( ), Insirtuior

( ), Moniior

( ), Vottuniário

( ), Docenie

( ), Servidor 
púbtico federalt

( ), Esitudalnie

( ), Exierno

( ), Coordenaldor

( ), Mtuttpticaldor

( ), Insirtuior

( ), Moniior

( ), Vottuniário

* Calso sejal necessárioo inserir malis tinhals nal ialbetal.

2.2 Discorrer  sobre  al  experiêncial  alnierior  dos  membros  dal  eqtuipe  exectuioral
identfcaldal no presenie projeio – calso já ienhalm altitum hisiórico de exectuçãoo
– otu em projeios retalcionaldos e/otu experiêncial nal áreal e/otu conhecimenio
iécnico  no  iemal  e/otu  otuirals  experiêncials  pertnenieso  referencialndo  o
conieúdo dos cturríctutos Lalttes envialdos nal proposial.

2.3 Deverá ser encalminhaldal cópial do cturríctuto Lalttes alitualtizaldo do coordenaldor e
do mtuttpticaldoro e o hisiórico escotalr de caldal esitudalnie inieiralnie dal eqtuipe
exectuioral do projeio.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Tíituto do projeio

3.1.1 Objeio (descrever al(s), altvidalde(s), de inicialçãoo iecnotóiical),

3.2 Objetvos (ieralt e específcos),

3.3 Jtustfcaltval e retevâncial do projeio de inicialçãoo iecnotóiical

3.4 Meiodotoiial  (defnir  os  malierialiso  méiodos  e  iécnicals  al  serem  aldoialdos  palral  al
exectuçãoo  do  projeio),.  Expticiialr  als  meiodotoiials  altvals  de  alitualçãoo  e  al  iecnotoiial
diiiialt foco dal inicialçãoo iecnotóiical. 

3.5 Cronoiralmal de exectuçãoo (alpresenialr als altvidaldes do projeio e os respectvos pralzos
previsios palral stual exectuçãoo. Stuiere-se al aldoçãoo de tum iráfco de Galntt),

3.6 Identfqtue  al(s),  palrcerial(s),  com  al(s),  Secreialrial(s),  Esialdtualt  e/otu  Mtunicipalt(is),  de
edtucalçãoo. Possíveis palrcerials com otuirals instituiççes tocalis/reiionalis alitualnies jtunio
alo projeio ialmbém devem ser identfcaldals. Obriialiório alnexalr doctumenio formalt de
comprovalçãoo otu malnifesialçãoo de palrcerial dal secreialrial de edtucalçãoo esialdtualt e/otu
mtunicipalt.



4. AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOCIAL 

4.1. Em qtualt(is), irtupo(s), de esitudalnies alitual otu preiende alitualr? Identfqtue als principalis
vtutneralbitidaldes do irtupo de esitudalnies  escothido  e  como al  inicialçãoo  iecnotóiical
pode motvalr e desenvotver o desperialr do ralciocínio crialtvo iecnotóiico no irtupo.

4.2 Descreval o IDHM do mtunicípio al ser coniemptaldoo com al respectval referêncial dal
fonie tuttizaldal palral al informalçãoo desse indicaldor.

4.3 Descreval  o  IDEB  dal(s),  escotal(s),  mtunicipalt(is),  e/otu  esialdtualt(is),  onde  ocorrerá  al
inicialçãoo iecnotóiicalo com al respectval referêncial dal fonie tuttizaldal palral al informalçãoo
desses indicaldores.

4.4 Qtualt  o  principalt  diferencialt  do  projeio  stubmetdo  em  retalçãoo  al  otuiros  projeios
simitalres no qtue diz respeiio à formalçãoo desses perfs de esitudalnies em halbitidaldes
retalcionaldals às novals iecnotoiials diiiialis no coniexio dal Economial 4.0?

5. METODOLOGIA ATIVA

5.1 Descrever als principalis meiodotoiials altvals qtue serãoo tuttizaldals no projeio.

6. QUANTITATIVO DE ESTUDANTES E DESENVOLVIMENTO ESCOLAR ESPERADO

6.1 Descreval o qtualntialtvo ioialt de esitudalnies qtue o projeio ierá impalcialdo de
formal direial alo fnalt dos 24 (vinie e qtualiro), meses – no mínimoo 160 (cenio e
sessenial), esitudalnies. Descreval qtualnios esitudalnies serãoo impalcialdos de formal
direial al caldal 6 (seis), meses.

7. PLANO FÍSICO-FINANCEIRO

7.1. Infraestrutura para as atiidades de iniciação tecnológica

Descriçãoo Jtustfcaltval
Rectursos (R$),

Infralesirtuitural 

VALOR TOTAL
*Valor máximo para o ittm 7.1: R$ R$ 53.666,67.

7.2. Recursos de bolsas para as atiidades de iniciação tecnológica

Modaltidalde Nívet Dturalçãoo

(meses),

Perft do Botsisial Atvidaldes al serem 

realtizaldals

Rectursos (R$),



VALOR TOTAL

*Valor máximo para o ittm 7.2: R$ 70.000,00.

8. CONTRAPARTIDA DE INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Descriçãoo Jtustfcaltval

Rectursos (R$),

Infralesirtuitural Botsals 
Espalço

fsico

Otuirals

(descrever),

VALOR TOTAL
*Calso sejal necessárioo inserir malis tinhals nal ialbetal alcimal.

9. REFERÊNCIAS

9.1 Retalcionalr als principalis referêncials bibtioiráfcals tuttizaldals nal etalboralçãoo do 
projeio. Usalr o formalio ABNT. 



ANEXO II

ACORDO DE COOPERAÇÃO N° _____

Acordo de Cooperação Técnica que entre
si  celebram o INSTITUTO FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO – IFES, a (inserir nome
da  pessoa  jurídica  da  INSTITUIÇÃO
EXECUTORA) e a FUNDAÇÃO DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA –  FACTO,  para  os  fins  a
que menciona.

O presente Acordo de Cooperação é firmado entre:

1. O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO

SANTO – IFES, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, detentora de

autonomia  administrativa,  patrimonial,  financeira,  didático-pedagógica  e  disciplinar,

com sede à Avenida Rio Branco, 50, Santa Lúcia, Vitória/ES, inscrito no CNPJ/MF sob

o n°  10.838.653/0001-06,  neste  ato  representado  pelo  seu  Reitor  Jadir  José  Pela,

portador da Carteira de Identidade n.º 447.456, expedida pela SSP/ES e inscrito no

CPF 478.724.117-68, doravante denominado IFES,

2. O (inserir  nome da pessoa jurídica  da  INSTITUIÇÃO EXECUTORA),  inscrita  no

CNPJ sob o n.º (número), com sede na (endereço), neste ato representada pelo seu

dirigente  máximo,  Sr.  ______________,  (nacionalidade),  (estado  civil),  (profissão),

portador do RG n.º (número), inscrito no CPF nº (número), residente e domiciliado na

Rua ____________________, doravante denominada INSTITUIÇÃO EXECUTORA,

3. A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA –

FACTO,  com sede na Rua Wlademiro da Silveira, n.º 75, no bairro Jucutuquara, na

cidade  de  Vitória/ES,  CEP  n.º  29.040-830,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.º

03.832.178/0001-97  neste  ato  representada  pelo  seu  Diretor  Presidente  Klinger

Ceccon  Caprioli,  CPF  n.º  031.125.797-63  e  RG  n.º  1074769/SSPES,  doravante

denominada INTERVENIENTE,

no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhes  conferem  os  respectivos  Estatutos,  resolvem

celebrar  o  presente  acordo,  sujeitando-se  aos  termos  da  Lei  8.666/93  e  suas  alterações

posteriores;  do  Decreto  Federal  nº  93.872/86,  da  Lei  n°  10.973/2004,  atualizada  pela  Lei

13.243/2016 e decreto 9.283/2018; do Decreto Federal nº 6.170/2007; e das Leis 9.279/1996,



9.456/1997  e  9.609/1998.  Assim,  em  conjunto,  resolvem  firmar  o  presente  acordo  pelas

cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  Constitui-se objeto  do presente  ACORDO a  cooperação técnica e  científica  visando a

implementação de projetos voltados  à promoção das atividades de iniciação tecnológica,

associados ao ensino, pesquisa e extensão, nas instituições da Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) no país, por adesão a regras editalícias e atos

administrativos por propostas institucionais, conforme os ditames do Edital IFES n.º 03/2020 –

Apoio à iniciação tecnológica, publicado no Diário Oficial da União e em plataformas oficiais

do Governo Federal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA COOPERAÇÃO

2.1. A cooperação definida na Cláusula Primeira ocorrerá  mediante adesão das Instituições

por submissão de propostas, em conformidade com ao  Edital IFES n.º 03/2020 – Apoio à

iniciação tecnológica  com foco na  Economia  4.0,  considerando a responsabilidade que

cada gestão institucional assume sobre a execução do projeto, além das contrapartidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES 

Compete ao IFES:

3.1. Realizar os procedimentos administrativos necessários, se valendo de interveniência de

fundação  de  apoio  para  gestão  administrativa  e  operacional,  para  viabilizar  o  desembolso

financeiro associado ao cronograma de execução de cada projeto selecionado.

3.2. Coordenar a execução das ações previstas em regras contidas no Edital IFES n.º 03/2020

– Apoio à iniciação tecnológica com foco na Economia 4.0 e em planejamento estabelecido

com a SETEC/MEC.

Compete à INTERVENIENTE:

3.3. Realizar gestão administrativa e operacional do pagamento de bolsas e da aquisição e

disponibilização dos itens necessários para a execução dos projetos selecionados.

3.4. Disponibilizar, por meio de doação, os itens adquiridos para as respectivas INSTITUIÇÕES

EXECUTORAS, de forma a viabilizar a execução dos projetos selecionados.

Compete à INSTITUIÇÃO EXECUTORA:

3.5.  Acompanhar  a  execução  dos  projetos  submetidos  com  avaliação  periódica  e  prestar

informações, sempre que solicitadas, a respeito do desenvolvimento dos projetos, da utilização

dos itens disponibilizados para a execução dos projetos e da execução de atividades pelos

bolsistas.

3.6 Informar, no relatório parcial do projeto, os critérios de seleção dos membros bolsistas que

foram incorporados à equipe executora após a submissão do projeto ao processo seletivo do

Edital mencionado no objeto deste termo. 

3.7  Encaminhar  relatórios  parcial  e  final  contendo  todos  os  dados  necessários  em  prazo

solicitado conforme requerimento do Ifes e da Instituição Interveniente. Destaca-se que tais

relatórios serão avaliados por banca externa e o andamento ou aprovação do projeto ficará

condicionado à avaliação desta banca. 



3.8. Alocar em suas dependências físicas, os itens necessários para a execução dos projetos,

preferencialmente  sob  a  responsabilidade  e  manutenção  dos  coordenadores  dos  projetos

selecionados,  viabilizando  a  estruturação  de  ambientes  e  laboratórios  para  o  seu

desenvolvimento.

3.9.  Arcar  com despesas relacionadas à instalação  dos  equipamentos,  incluindo  eventuais

adequações de infraestrutura.

3.10.  Encaminhar  documento  formal  de  comprovação  de  registro  de  patrimônio  dos

equipamentos e materiais permanentes, recebidos em conformidade com o objeto deste termo,

em até 90 (noventa) dias a partir do efetivo recebimento de cada item.

3.11. Pagar outras despesas necessárias para a execução da proposta, tais como passagens e

diárias, a título de contrapartida.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. A  vigência  do  presente  instrumento  dar-se-á  no  instante  em  que  for  assinado  este

ACORDO, com término previsto para ___ de ______________ de 2022.

4.2 O prazo de vigência do presente ACORDO é de XX (por extenso) ano/meses, contado a

partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,

observando o disposto no artigo 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO

5.1. Fica reservado ao IFES e à SETEC/MEC o direito de, durante a execução do projeto,

promover visitas técnicas ou solicitarem informações adicionais para aperfeiçoar a avaliação e

acompanhamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. A INSTITUIÇÃO EXECUTORA  providenciará, como condição de eficácia,  a publicação

deste ACORDO sob a forma de extrato, no Diário Oficial da União, nos termos do art. 33 da

Portaria Interministerial n° 507/2011.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

7.1. O  presente  ACORDO poderá  ser  rescindido  de  pleno  direito  no  caso  de  infração  a

qualquer uma das cláusulas e condições nele estipuladas, ou denunciado por qualquer dos

partícipes,  com antecedência  mínima de 30 (trinta)  dias  ou a  qualquer  tempo em face  da

superveniência de impedimento legal que torne formal ou materialmente inexequível.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígio que porventura possa surgir da execução deste

Acordo, fica eleita a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF)

para ser acionada antes do Judiciário ser submetido para eventual demanda. Caso a demanda

não seja  resolvida,  fica  eleita  a  Seção Judiciária  do  Espírito  Santo  (Vitória),  sendo o foro

competente nos ACORDOS do inciso I do Artigo 109 da Constituição da República Federativa

do Brasil, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por estarem assim, justas e acordadas, as Partes firmam este instrumento em 04 (quatro)

vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus

sucessores,  em juízo  ou  fora  dele,  tão  fielmente  como nele  se  contém,  na  presença  das

testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Vitória/ES, ___ de ______________ de 2020.

JADIR JOSÉ PELA
Reitor

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do

Espírito Santo
IFES

Inserir nome do reitor da instituição
Inserir nome completo da

instituição
INSTITUIÇÃO EXECUTORA

Klinger Ceccon Caprioli
Diretor Presidente

Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Ciência e

Tecnologia
INTERVENIENTE

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:


