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EDITAL Nº 01/2022 DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PATROCÍNIO E APOIO CULTURAL AO 11º
CONGRESSO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO NO CAMPUS RIO VERDE - CPPG, 12º
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IF GOIANO -

SEMAPOS, 4ª MARATONA DE INOVAÇÃO DA DIRETORIA DE EXTENSÃO - MIDEX

O Diretor Geral do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, no uso de suas atribuições
legais, torna público o interesse do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde em receber
propostas de empresas públicas ou privadas, com o objetivo de patrocinar a realização do
11º Congresso de Pesquisa e Pós-graduação no Campus Rio Verde (CPPG), dos 12º
Seminários de Avaliação dos Programas de Pós-graduação do IF Goiano (Semapos) e da 4ª
Maratona de Inovação da Diretoria de Extensão - Midex, que ocorrerá entre os dias 29 de
novembro e 02 de dezembro de 2022, na cidade de Rio Verde/GO, conforme disposto neste
regulamento.

1. INTRODUÇÃO

O “Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IF Goiano”, o
“Seminário de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação do IF Goiano”, e a “Maratona de
Inovação do Campus Rio Verde do IF Goiano” se consolidaram como importantes eventos do
IF Goiano no cenário de atualização acadêmica, administrativa e técnica para gestores,
docentes e discentes que atuam na pesquisa, pós-graduação e inovação. O
compartilhamento das experiências tem auxiliado os participantes ao correto diagnóstico
de problemas da pesquisa e da pós-graduação e o adequado planejamento de ações para
melhoria do desempenho e aumento da produtividade na área de inovação.

Os eventos integrados serão realizados no Campus do Instituto Federal Goiano em Rio
Verde/GO onde ocorrerão palestras, mesas redondas, lançamentos de livros, maratona de
inovação, avaliação de resumos científicos e apresentações de banners. A partir dos
eventos pretendidos, os participantes poderão vivenciar a teoria e a prática referentes às
temáticas abordadas, visando à atualização e permitindo a convivência com participantes
de diferentes áreas, instituições de ensino e profissionais de áreas afins, resultando em
enriquecimento técnico, científico e pessoal.

2. OBJETIVOS

Contribuir na melhoria da formação de recursos humanos; promover a discussão e o
compartilhamento de experiências em temas relacionados à pesquisa, inovação e a pós-
graduação; contribuir para o diagnóstico, planejamento e melhoria dos indicadores dos
PPGSS; promover a atualização sobre as regras da CAPES nas diferentes áreas em que o IF
Goiano oferece cursos de pós-graduação; aumentar a eficiência da captação de recursos
externos.

3. OBJETO



O presente edital tem por objeto captar patrocínio para o custeio de coffee-break, materiais
de apoio (pastas, blocos, canetas, etc.), bem como de premiações para os melhores
resumos, apresentações de banners e participantes da maratona de inovação ao final dos
eventos.
As empresas selecionadas terão a oportunidade de divulgar seus serviços e produtos para a
comunidade acadêmica, científica e profissionais das diferentes áreas abrangidas pelos
eventos.

A administração e execução dos recursos provenientes deste Edital serão feitas pela
Coordenação Geral do CPPG, SEMAPOS e MIDEX, sob gestão financeira e administrativa
realizada pela  Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE).

Este Edital de Seleção não contempla eventual concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária ou fiscal. Da mesma forma, o presente Edital não se
estende à pessoa física, podendo ser proponente, apenas, pessoa jurídica.

4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO

Poderão participar desta seleção, empresas públicas ou privadas interessadas em associar
sua imagem aos eventos CPPG, SEMAPÓS e MIDEX.

O formulário de proposta de patrocínio consta no anexo I deste Edital, o qual deverá ser
assinado e enviado para o e-mail oficial dos eventos (semapos.rv@ifgoiano.edu.br), com
assunto "Proposta de Patrocínio".

As propostas serão avaliadas por Comissão de Seleção Interna, formada especialmente para
esse fim, e o resultado das avaliações decorrentes desta Seleção Pública será publicado no
site <https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/rio-verde.html>

Em resposta, será enviado um e-mail de confirmação de recebimento da proposta.

Os patrocínios poderão ser em forma de depósito ou transferência bancária, a partir dos
dados a seguir, com posterior envio dos comprovantes de depósito/transferência via e-mail
oficial dos eventos (semapos.rv@ifgoiano.edu.br).

Favorecida: FUNAPE - Fundação de Apoio a Pesquisa  

Banco: Banco do Brasil

CNPJ: 00.799.205/0001-89

Agência: 0086-8

Conta corrente: 21.417-5

Os recursos provenientes desta chamada serão geridos exclusivamente pela FUNAPE, que
será a entidade gestora do Evento.

Não haverá previsão de pagamento de nenhum tipo ou benefício por outra forma seja a
membro da comissão organizadora ou qualquer outro membro do IF Goiano, que não seja
através da FAP.

Serão avaliadas e selecionadas até o limite necessário para atender à demanda do evento.

As empresas selecionadas serão notificadas até o dia 28 de novembro de 2022.

Não poderão participar empresas que comercializam produtos nocivos a saúde, que
atentem a moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos.

As propostas enviadas pelos patrocinadores e aprovadas pela Comissão de Seleção Interna
serão consideradas como carta de compromisso de doação.

5. CRONOGRAMA



A presente seleção será dividida em etapas conforme indicado no cronograma abaixo e
detalhado nos itens a seguir:

Etapa Período

Inscrição e apresentação de Propostas 16 a 23/11/2022

Análise das propostas 24/11/2022

Divulgação do resultado 24/11/2022

Depósito/entrega de patrocínios 25 a 28/11/2022

Conforme cronograma constante no item anterior, o prazo de inscrição das propostas será
iniciado em 16/11/2022 e encerrado às 23:59 (vinte e três e cinquenta e nove) horas do dia
23/11/2022.

6. CONTRATAÇÃO

As propostas serão avaliadas com base na Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto 8241/2014,
mediante a formalização de contratos de patrocínio. A contratação das propostas,
previamente selecionadas, dependerá da regularidade dos documentos apresentados por
cada empresa que constam no Anexo I.

O contrato estará vigente a partir da divulgação do resultado até o fim do evento, que 
ocorrerá do dia 28/11/2022 a 05/12/2022.

7. PATROCÍNIO

Os patrocinadores selecionados poderão divulgar as marcas de suas empresas nos
materiais de apoio, como banners, página do evento, anais dos resumos científicos,
certificados e na Área de Expositores, um espaço físico de (2x1m com mesa) no rol de
entrada do Centro de Cultura e Eventos Jatobá, ambiente central dos eventos. Adicional a
essas ações, as empresas serão mencionadas em diferentes momentos da programação,
como na abertura e encerramento. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As empresas participantes deverão fornecer a marca nas versões colorida e preto/branca,
em formatos editáveis como PSD, PDF e semelhantes, para aplicação nos materiais dos
eventos. Caso a empresa possua banners ou afins a serem expostos, a Comissão de
Seleção Interna recebrá para que o IF Goiano se responsabilize em colocá-los em locais
apropriados para divulgação.

Informações adicionais poderão ser obtidos com a Comissão de Seleção Interna pelo e-mail
"semapos.rv@ifgoiano.edu.br" ou pelo telefone 64-3624-1017.

ANEXO I

Formulário de PROPOSTA de Patrocínio

Dados da Proponente

CNPJ

Nome
Empresarial

Nome Fantasia

Endereço

Município

Telefone

Email




	Documento assinado eletronicamente por:

