EDITAL Nº 35/2020 - CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO Nº 23000.014501/2020-21
Baixar Chamada: https://bit.ly/setec_ifmaker

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
(Setec/MEC), no uso da atribuição que lhe confere o Decreto 10.195, de 30 de dezembro de
2019, torna público a Chamada Pública 001/2020, para a seleção de projetos voltados à
criação dos Laboratórios IFMaker, abertos às instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal EPCT), instituído pela Lei nº 11.892, de
29 de dezembro de 2008, conforme estabelecido no item 2 da presente Chamada.

OBJETO: Apoio à criação dos Laboratórios IFMaker na Rede Federal de Educação
Profissional Científica e Tecnológica (Rede Federal).

As Pró-Reitorias de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI), de Extensão (PROEXT) e
Ensino (PROEN), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
convidam os campi interessados a apresentarem projetos para criação de laboratórios de
ideação e prototipagem IFMaker, de acordo com Edital nº 35/2020 SETEC/MEC - Apoio à
criação dos laboratórios IFMaker na Rede Federal de Educação Profissional Científica e
Tecnológica, publicado no DOU nº 96 de 21/05/2020.
O IFCE enviará uma única proposta com 3 projetos. Cada unidade(campus) poderá
apresentar apenas um projeto de implementação de Lab IFMaker, que deverá ser submetida
pela Plataforma NL http://prpi.ifce.edu.br/nl atendidos os termos estabelecidos e definidos
pelo Edital nº 35/2020 SETEC/MEC.
São elegíveis as unidades que atenderem os critérios presentes no Edital nº 35/2020
SETEC/MEC. São elegíveis os projetos que atendam a todos os requisitos expostos no Edital
nº 35/2020 SETEC/MEC, e apresentem toda documentação comprobatória necessária.
Uma comissão de avaliação será constituída pela reitoria e avaliará os projetos elegíveis de
acordo com os itens a), d) e e) da seção 5.2.2 do Edital nº 35/2020 SETEC/MEC. Serão

selecionados os 3 projetos mais bem avaliados, que possibilitem a construção de uma
proposta do IFCE elegível, de acordo com as regras do Edital nº 35/2020 SETEC/MEC.
As unidades que possuírem projetos contemplados devem assumir todos os compromissos
definidos no Edital nº 35/2020 SETEC/MEC.
Os prazos estabelecidos para este processo são:

ETAPAS

Divulgação do Edital SETEC*

PERÍODO

LOCAL

22/05/2020

SEI IFCE
www.ifce.edu.br

Submissão dos projetos na plataforma
NL.

03/06/2020
a

prpi.ifce.edu.br/nl

15/06/2020

Análise documental do projeto da(s)
unidade(s).

16/06/2020

prpi.ifce.edu.br/nl

a

Divulgação da análise documental.

18/06/2020

www.ifce.edu.br

19/06/2020

www.ifce.edu.br

Prazo para ajustes dos projetos pelas
unidades e submissão de novos
documentos na plataforma NL.

19/06/2020

prpi.ifce.edu.br/nl

a
22/06/2020

Divulgação do resultado interno IFCE

25/06/202

www.ifce.edu.br

Data para recurso - Resultado interno
IFCE

26/06/2020

prpi.ifce.edu.br/nl

Publicação
das
selecionadas após recurso

unidades

29/06/2020

www.ifce.edu.br

Publicação
das
unidades
selecionadas e envio da proposta do
IFCE à Chamada Pública SETEC/MEC
com os três projetos selecionados por
este Processo Seletivo*

30/06/2020

www.ifce.edu.br

CRONOGRAMA FASE I (2020) – DETERMINADO PELO EDITAL SETEC

Divulgação do resultado da análise de
elegibilidade
das
propostas
à
Chamada Pública SETEC/MEC*

10/07/2020

SETEC

Prazo para recursos administrativos
contra o resultado da análise de
elegibilidade das propostas*

10 a 13/07/2020

SETEC

Resultado da análise dos recursos
contra o resultado da análise de
elegibilidade das propostas*

17/07/2020

SETEC

Divulgação do resultado preliminar*

31/07/2020

SETEC

Prazo para recursos administrativos
contra o resultado preliminar*

31/07 a 03/08

SETEC

Resultado da análise dos recursos
contra o resultado preliminar e
divulgação do resultado final da Fase
I*

10/08/2020

SETEC

Descentralização
dos
recursos
ﬁnanceiros nos termos do Decreto nº
6.170/2007*

24/08/2020

SETEC

Previsão do início do funcionamento
do Laboratório de Prototipagem (Lab
IFMaker)*

Até 18/12/2020

SETEC

*O presente cronograma poderá ser alterado de acordo com orientações da Setec/MEC

