
 

EDITAL Nº 026/2019 –

AOS CONGRESSOS CIENTÍFICOS DO 

 

1. DO OBJETO 

O presente chamamento público 

empresas públicas e privadas interessadas em apoiar os tradicionais Co

UNIFAI, Edição 2019, contribui

Patrocínio/Apoio Cultural.  

marca da(s) empresa(s) apoiadora(s) em conformidade com as contrapartidas previstas 

neste Edital, atendendo as demais exigências abaixo previstas.

DO EVENTO 

O evento científico organizado pela Pr

trata-se de três modalidades de 

assiduidade desde 2007. A e

de 2019. 

As modalidades específicas 

divididas conforme a formação acadêmica, 

I. XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFAI ( 

público alvo os graduandos

II. XII Congresso de Iniciação Científica Junior (

alunado do Ensino Básico, Médio e Técnico.

III. IX Congresso de Pesquisa Científica (

pós – graduados, pós-

1.1. Finalidades 

Os congressos da UNIFAI têm como finalidades principais:

I. Incentivar e exaltar a prática 

conhecimento.  

II. Estimular a prática 

nacionalmente. 

    

– CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO CULTURAL

CONGRESSOS CIENTÍFICOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA - UNIFAI 

O presente chamamento público tem por objetivo tornar público 

empresas públicas e privadas interessadas em apoiar os tradicionais Co

contribuindo com recursos financeiros ou materiais, 

 O Patrocínio/ Apoio Cultural se dará em troca de divulgação da 

marca da(s) empresa(s) apoiadora(s) em conformidade com as contrapartidas previstas 

neste Edital, atendendo as demais exigências abaixo previstas. 

organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

modalidades de congressos que ocorrem concomitantemente, com 

. A edição 2019 será realizada no período de 22 a 26 de outubro 

ficas da Edição 2019 dos Congressos Científicos da 

formação acadêmica,  a saber:  

XIII Congresso de Iniciação Científica da UNIFAI ( XIII CIC UNIFAI

público alvo os graduandos, ou seja, os universitários. 

Congresso de Iniciação Científica Junior (XII CIC UNIFAI Junior

Ensino Básico, Médio e Técnico. 

IX Congresso de Pesquisa Científica (IX CPC UNIFAI) que é dirigido aos graduados, 

-graduandos, pesquisadores e professores.  

UNIFAI têm como finalidades principais: 

Incentivar e exaltar a prática científica como instrumento valioso para 

Estimular a prática da ciência no âmbito universitário e da formação básic
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APOIO CULTURAL  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

em por objetivo tornar público a possibilidade das 

empresas públicas e privadas interessadas em apoiar os tradicionais Congressos da 

com recursos financeiros ou materiais, através de 

ultural se dará em troca de divulgação da 

marca da(s) empresa(s) apoiadora(s) em conformidade com as contrapartidas previstas 

Graduação da UniFAI 

s que ocorrem concomitantemente, com 

de 22 a 26 de outubro 

dição 2019 dos Congressos Científicos da UNIFAI estão 

XIII CIC UNIFAI), que tem como 

XII CIC UNIFAI Junior ), voltado ao 

) que é dirigido aos graduados, 

 

como instrumento valioso para produção de 

e da formação básica 



 

III. Conscientizar os acadêmicos da importância da prática de 

congressos. 

1.2. Objetivos 

Os congressos científicos da UniFAI tê

I. Fomentar a prática da pesquisa e métodos da ciência nas

Superior e nas Unidades Básicas de Ensino. 

II. Desenvolver o intercâmbio sociocultural e 

III. Promover o congraçamento univers

produção acadêmica e o desen

 

2. DOS ITENS DE APOIO CULTURA

UNIFAI 

As empresas interessadas em 

poderão optar por uma das 

COTA DE 
PATREOCÍNIO / 

APOIO 
CULTURAL 

INVESTIMENTO

PRINCIPAL 
NOS TRÊS 

CONGRESSOS 
R$ 1

    

Conscientizar os acadêmicos da importância da prática de 

da UniFAI têm por objetivos: 

a prática da pesquisa e métodos da ciência nas Instituições de Ensino 

Superior e nas Unidades Básicas de Ensino.  

Desenvolver o intercâmbio sociocultural e científico entre os participantes;

Promover o congraçamento universitário, estimulando a prática da ciência

produção acadêmica e o desenvolvimento integral de todos; 

APOIO CULTURA L E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELA 

s em apoiar a Edição 2019 dos Congressos Científicos da UniFAI 

por uma das COTAS e CONTRAPARTIDAS , previstas a 

INVESTIMENTO CONTRAPARTIDA

R$ 10.000,00 

1. Inserção de logomarca da empresa no 
Hotsite do evento, como apoiador
com a possibilidade de link para acessar a 
página da empresa.  

2. Inserção de logomarca da empresa nos e
mail de divulgação do evento
Patrocinador Principal 

3. Inserção da logomarca da empresa nos 
cartazes, panfletos e banners.

4. Citação do nome do patrocinador
Principal, nos spots de divulgação do
Congressos nas rádios Cultura
(Diário do Oeste ) e nos blogs que a UNIFAI  
divulga seus eventos (Clickar e Siga Mais)

5. Disponibilização de ESPAÇO
de 03 (três) banners (tamanho máximo 
2,0m) de divulgação da empresa 
local de realização do evento (Blocos 
do Campus II da UNIFAI).

6. Direito de ESPAÇO e de distribuição de 
material publicitário em cada local do 
Congresso.  
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Conscientizar os acadêmicos da importância da prática de participação em 

Instituições de Ensino 

entre os participantes; 

itário, estimulando a prática da ciência, visando a 

E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELA 

a Edição 2019 dos Congressos Científicos da UniFAI 

, previstas a seguir: 

CONTRAPARTIDA  

Inserção de logomarca da empresa no 
apoiador principal, 

com a possibilidade de link para acessar a 

Inserção de logomarca da empresa nos e-
mail de divulgação do evento, como 

logomarca da empresa nos 
panfletos e banners.  

patrocinador, como 
divulgação dos 
Cultura,  jornais 

s blogs que a UNIFAI  
(Clickar e Siga Mais).  

ESPAÇO para colocação 
) banners (tamanho máximo 1,5 x 

de divulgação da empresa em cada 
realização do evento (Blocos I, II e III 

. 

distribuição de 
al publicitário em cada local do 



 

POR 
CONGRESSO 
ESPECÍFICO 

R$ 

 

O limite de empresas participantes p

CULTURAL POR CONGRESSO 

de atuação distintas dos apoiadores

sessão pública para escolha, através de sorteio, 

Após a seleção das empresas apoiadoras, será celebrado um 

DE PATROCÍNIOI / APOIO CULTURAL

representante legal do Centro Universitário de Adamantina.

2.1. Responsabilidades das Empresas 

    

7. Citação do nome do Patrocinador
Principal, pelo mestre de cerimônia n
lançamento, na abertura e no 
do evento. 

8. Inserção de logomarca da empresa nas 
CAMISETAS  do evento, de acordo com o 
item 2.2. 

R$ 5.000,00 

1. Inserção de logomarca da empresa no 
Hotsite do evento, como apoiador
possibilidade de link para acessar a página 
da empresa. 

2. Inserção de logomarca da empresa nos e
mail de divulgação do evento, como 
congresso específico 

3. Inserção de logomarca da empresa nos 
boletins de divulgação da organização como 
apoiador do Congresso, podenmdo
CIC, XII CIC Junior ou IX CPC.

4. Citação do nome do apoiador, 
divulgação do Congresso 
nos jornais Diário do Oeste 
Clickar e SigaMais.  

5. Disponibilização de ESPAÇO
de 01 (um) banner (tamanho máximo 
2,0m) de divulgação da empresa em cada 
local de evento (Blocos do Campus
da UNIFAI), durante os dias dos 

6. Citação do nome do apoiador
apoiador, pelo mestre de cerimônia no 
lançamento, na abertura e no
do evento. 

O limite de empresas participantes para cada COTA DE PATROCÍNIO / 

POR CONGRESSO será de no máximo 4 (quatro) por Congresso e de áreas 

de atuação distintas dos apoiadores. Caso o número seja ultrapassado, 

pública para escolha, através de sorteio, de apenas 4 (quatro) apoiadores.

Após a seleção das empresas apoiadoras, será celebrado um TERMO DE CONTRAT

APOIO CULTURAL , assinado por representante legal da empresa e 

esentante legal do Centro Universitário de Adamantina. 

Responsabilidades das Empresas Patrocinadoras / Apoiadoras
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Patrocinador, como 
, pelo mestre de cerimônia no 

e no encerramento 

Inserção de logomarca da empresa nas 
, de acordo com o 

Inserção de logomarca da empresa no 
apoiador  com a 

link para acessar a página 

Inserção de logomarca da empresa nos e-
mail de divulgação do evento, como apoiador 

Inserção de logomarca da empresa nos 
da organização como 

do Congresso, podenmdo ser o XIII 
CIC, XII CIC Junior ou IX CPC. 

apoiador, nos spots de 
 na rádio Cultura, 

Diário do Oeste e nos Blogs de 

ESPAÇO para colocação 
) banner (tamanho máximo 1,5 x 

m) de divulgação da empresa em cada 
evento (Blocos do Campus I, II e III 

), durante os dias dos Eventos 

apoiador, como 
, pelo mestre de cerimônia no 

, na abertura e no encerramento 

PATROCÍNIO / APOIO 

por Congresso e de áreas 

o número seja ultrapassado, será realizada 

) apoiadores. 

TERMO DE CONTRATO 

, assinado por representante legal da empresa e 

Apoiadoras  



 

As empresas interessadas em apoiar a Edição 2019 dos Congressos Científicos da 

UNIFAI, de acordo com a cota de 

− Em fornecer a logomarca em alta definição que será inserida nos meios de divulgação 

do evento; 

− Na montagem dos stand

pelo Comitê Organizador e distribuídos aos apoiadores atr

pública. 

− Na elaboração da arte, na impressão e na distribuição de material publicitário.

− Na elaboração da arte, na impressão e na fixação do(s) banner(s) nos locais do evento. 

Os locais de fixação dos banners serão definidos pelo 

distribuídos aos apoiadores através de sorteio em 

 
2.2. Critérios para Confecção das Camisetas

De acordo com a quantidade de 

por Congresso , a UniFAI 

camisetas para  a Edição 2019 dos Eventos.

a) O patrocinador / apoiador Principal

b) Os apoiadores Por Congresso

congresso escolhido. 

 

3. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLI CO

Poderão participar deste Edital empresas públicas e privadas inter

sua imagem à Edição 2019 dos Congressos da UNIFAI.

Encontram-se impedidas de 

I. Comercializam e exponham qualquer tipo de material pornográfico ou pratiquem 

manifestações político

II. Exerçam atividades ilícitas;

III. Estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidaç

IV. Por qualquer motivo, tenham sido 

qualquer órgão da Administração Pública;

V. Por qualquer motivo, tenham sido suspensas temporariamente de participar de 

licitações e estejam impedidas de contratar com Administração Pública;

    

presas interessadas em apoiar a Edição 2019 dos Congressos Científicos da 

, de acordo com a cota de patrocínio / apoio cultural, ficarão responsáveis:

Em fornecer a logomarca em alta definição que será inserida nos meios de divulgação 

stands nos locais do evento. Os locais dos stands serão definidos 

pelo Comitê Organizador e distribuídos aos apoiadores através de sorteio em se

Na elaboração da arte, na impressão e na distribuição de material publicitário.

Na elaboração da arte, na impressão e na fixação do(s) banner(s) nos locais do evento. 

Os locais de fixação dos banners serão definidos pelo Comitê Organizador e 

distribuídos aos apoiadores através de sorteio em sessão pública. 

Confecção das Camisetas  

De acordo com a quantidade de propostas recebidas na cota de apoio cultural 

 se responsabiliza em confeccionar  2.800 (dois mil e oitocentos) 

camisetas para  a Edição 2019 dos Eventos. 

apoiador Principal terá seu logo nas camisetas dos 3 

Os apoiadores Por Congresso terá a divulgação da sua marca na

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLI CO

Edital empresas públicas e privadas interessadas em associar 

sua imagem à Edição 2019 dos Congressos da UNIFAI. 

se impedidas de participar, empresas que: 

Comercializam e exponham qualquer tipo de material pornográfico ou pratiquem 

manifestações político-ideológicas; 

atividades ilícitas; 

Estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

Por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas para contratar ou licitar com 

qualquer órgão da Administração Pública; 

Por qualquer motivo, tenham sido suspensas temporariamente de participar de 

jam impedidas de contratar com Administração Pública;

 

4 

presas interessadas em apoiar a Edição 2019 dos Congressos Científicos da 

ficarão responsáveis: 

Em fornecer a logomarca em alta definição que será inserida nos meios de divulgação 

nos locais do evento. Os locais dos stands serão definidos 

avés de sorteio em sessão 

Na elaboração da arte, na impressão e na distribuição de material publicitário. 

Na elaboração da arte, na impressão e na fixação do(s) banner(s) nos locais do evento. 

Comitê Organizador e 

propostas recebidas na cota de apoio cultural Principal e  

em confeccionar  2.800 (dois mil e oitocentos) 

terá seu logo nas camisetas dos 3 congressos.   

terá a divulgação da sua marca nas camisetas do 

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLI CO 

essadas em associar 

Comercializam e exponham qualquer tipo de material pornográfico ou pratiquem 

Estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência, em 

declaradas inidôneas para contratar ou licitar com 

Por qualquer motivo, tenham sido suspensas temporariamente de participar de 

jam impedidas de contratar com Administração Pública; 



 

VI. Estejam em débito com as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, bem como com 

a Previdência Social e com o FGTS.

A apresentação da proposta, pela interessada, implica a aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, não podendo ser alegado o seu 

desconhecimento sob qualquer hipótese.

4. DAS CONDIÇÕES, LOCAL E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

A proposta deverá ser apresentada de acordo com o formulário “PROPOSTA” (Anexo

ser protocolada no setor de Protocolo da UniFAI, até o dia 

sito a Rua Nove de Julho, 730, Centro 

 

5. DO PROCEDIMENTO PARA DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DAS PROPOSTAS

O Formulário de Inscrição 

concluirá pelo deferimento ou indeferimento da Proposta em

Congressos Científicos da UNIFAI

Instituição. 

Os itens de seleção deverão ser atendidos de acordo com o edital.

O resultado do deferimento ou indeferimento d

UniFAI (www.unifai.com.br

aceitas até 31 de julho de 2019

Havendo deferimento da(s)

candidato apoiador do evento 

APOIO CULTURAL. A partir da assinatura

com a cota de apoio cultural

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os interessados deverão conhecer o edital, certificar

exigidos, e analisarem a viabilidade de ofertar proposta de 

Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de esclarecimentos que se 

façam necessários deverão ser feitos à Pró

    

Estejam em débito com as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, bem como com 

a Previdência Social e com o FGTS. 

A apresentação da proposta, pela interessada, implica a aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, não podendo ser alegado o seu 

desconhecimento sob qualquer hipótese. 

ÕES, LOCAL E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

apresentada de acordo com o formulário “PROPOSTA” (Anexo

ser protocolada no setor de Protocolo da UniFAI, até o dia 29/07/2019

sito a Rua Nove de Julho, 730, Centro – Campus I da UniFAI, das 8 às 17 horas.  

DO PROCEDIMENTO PARA DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DAS PROPOSTAS

crição será analisado pelo Comitê Organizador do evento, que 

concluirá pelo deferimento ou indeferimento da Proposta em apoiar 

Congressos Científicos da UNIFAI, de acordo com o interesse e conveniência da 

deverão ser atendidos de acordo com o edital. 

O resultado do deferimento ou indeferimento da(s) proposta(s) será publicado no site da 

www.unifai.com.br) até o dia 29 de julho 2019. Solicitações de recursos se

o de 2019. 

(s) proposta(s) e não havendo a impetração de recurso, o 

do evento será convocado a assinar o TERMO DE CONTRAT

. A partir da assinatura, o apoiador terá sua marca divulgada de acordo 

apoio cultural.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os interessados deverão conhecer o edital, certificar-se de que preencham os requisitos 

exigidos, e analisarem a viabilidade de ofertar proposta de apoio cultural

Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de esclarecimentos que se 

façam necessários deverão ser feitos à Pró-Reitoria de Extensão da UniFAI por meio do e
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Estejam em débito com as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, bem como com 

A apresentação da proposta, pela interessada, implica a aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, não podendo ser alegado o seu 

ÕES, LOCAL E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

apresentada de acordo com o formulário “PROPOSTA” (Anexo I), e 

29/07/2019 de julho de 2019, 

Campus I da UniFAI, das 8 às 17 horas.   

DO PROCEDIMENTO PARA DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DAS PROPOSTAS 

pelo Comitê Organizador do evento, que 

 a Edição 2019 dos 

, de acordo com o interesse e conveniência da 

será publicado no site da 

Solicitações de recursos serão 

e não havendo a impetração de recurso, o 

assinar o TERMO DE CONTRATO DE 

terá sua marca divulgada de acordo 

se de que preencham os requisitos 

apoio cultural. 

Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de esclarecimentos que se 

da UniFAI por meio do e-



 

mail propesquisa@fai.com.br

dizeres: Informação Edital de 

É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos comunicados e 

boletins de esclarecimentos emitidos pelo Centro Universitário de Adamantina

aceitas reclamações posteriores sob alegação de não recebimento de informações.

O(s) interessado(s) poderá(ão) ser convocado(s), a critério do coordenador do evento (Pró

Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da

possam surgir. 

Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do XII

UNIFAI. 

  

______________________________                       

       Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva  
                  Reitor da UniFAI                                           
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

propesquisa@fai.com.br, colocando-se no assunto da mensagem os seguintes 

dizeres: Informação Edital de Apoio Cultural CIC UNIFAI. 

É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos comunicados e 

boletins de esclarecimentos emitidos pelo Centro Universitário de Adamantina

aceitas reclamações posteriores sob alegação de não recebimento de informações.

O(s) interessado(s) poderá(ão) ser convocado(s), a critério do coordenador do evento (Pró

Pesquisa e Pós Graduação da UniFAI), para dirimir quaisquer dú

Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do XII

Adamantina, 

______________________________                       ____________________________

Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva                         Prof. Dr. José Aparecido dos Santos
Reitor da UniFAI                                           Pró-Reitor de Pesquisa e Pós 

                                                                                                 Graduação UniFAI
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se no assunto da mensagem os seguintes 

É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos comunicados e 

boletins de esclarecimentos emitidos pelo Centro Universitário de Adamantina. Não serão 

aceitas reclamações posteriores sob alegação de não recebimento de informações. 

O(s) interessado(s) poderá(ão) ser convocado(s), a critério do coordenador do evento (Pró-

, para dirimir quaisquer dúvidas que 

Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do XIII CIC 

 

Adamantina, 23 de Julho de 2019 

 

 

 

______________________________ 

José Aparecido dos Santos 
Pesquisa e Pós -   

Graduação UniFAI 



 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
PÚBLICO PARA APOIO CULTURAL

1. DADOS DO INTERESSADO

1.1. Da Empresa 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:                                                                                                 

CEP: 

E-MAIL: 

 

1.2. Do Responsável Legal

NOME: 

CARGO: 

CPF: 

TELEFONE(S): 

 

2. ITENS DE APOIO CULTURAL

O interessado declara, para todos os fins, que opta por 
Cota de Apoio Cultural da modalidade a seguir assinalada:

(     ) Apoio Principal”  
(     ) Apoio por Congresso

 
O interessado declara que está ciente das contrapartidas correspondentes a cada uma das 
modalidades de Item de Apoio Cultural
_____/2019 – Chamamento Público 
 
 
 

________________________________________________________

 

    

ANEXO I 
(Papel Timbrado da Empresa) 

 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA PARA O EDITAL Nº ___/2019 – CHAMAMENTO 

CULTURAL  DA EDIÇÃO 2019 DOS Congressos Científicos da 
UNIFAI. 

 
 

DADOS DO INTERESSADO 

CIDADE:                                                                                                 UF:

TELEFONE(ES): 

o Responsável Legal  

APOIO CULTURAL  

O interessado declara, para todos os fins, que opta por apoiar CIC 2019
da modalidade a seguir assinalada: 

Apoio por Congresso 

O interessado declara que está ciente das contrapartidas correspondentes a cada uma das 
Apoio Cultural, conforme previsto no item 3 do Edital nº 

Chamamento Público para Obtenção de Apoio Cultural p

Local, _____________________ de _____________ de 2019
 
 
 

________________________________________________________
Representante Legal 
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CHAMAMENTO 
A EDIÇÃO 2019 DOS Congressos Científicos da 

UF: 

CIC 2019, adquirindo uma 

O interessado declara que está ciente das contrapartidas correspondentes a cada uma das 
3 do Edital nº 

para o XII JUNIFAI. 

Local, _____________________ de _____________ de 2019 

________________________________________________________ 


