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1 – Do que trata a Chamada Pública FACTO/EJA/IFES  Nº 22/2021? 

2 – O que é a RECEPAC? 

3 – Quais instâncias formam a RECEPAC? 

4 – O que é o PEPAC? 

5 – Qual é o público-alvo da Chamada Pública Nº 22/2021? 

6 – Qual é o objetivo da Chamada Pública Nº 22/2021? 

7 – Quais linhas temáticas deverão ser contempladas nas propostas de projetos? 

8 – Quais são os objetivos das linhas temáticas 1 e 2? 

9 – Quais são as sublinhas das linhas temáticas 1 e 2? 

10 – A área de estudo do projeto deve estar inserido em qual recorte geográfico? 

11 – Quais aspectos devem ser priorizados nos projetos da linha temática 2? 

12 – Quais são os produtos esperados de um projeto da linha temática 1? 
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QUAL  É  SUA DÚVIDA? 



 

13 – Quais são os produtos esperados de um projeto da linha temática 2? 

14 – Qual é o cronograma de eventos desta Chamada? 

15 – Quais serão os recursos financeiros disponibilizados? 

16 – Quem são os componentes dos projetos a serem selecionados? 

17 – Quais itens são financiáveis no projeto? 

18 – Quais itens não são financiáveis no projeto?  

19 – Como enviar uma proposta de projeto?  

20 – Como ocorrerá a habilitação da proposta enviada? 

21 – Como serão a análise e o julgamento das propostas habilitadas?  

22 – Quais serão os critérios e pontuações considerados na etapa classificatória?  

23 – O que poderá ocorrer em casos de notas inferiores a 60 pontos ou de empate? 

24 – É possível “entrar” com recursos contra os resultados  de eliminação, classifi-

cação e desclassificação?  
4 

QUAL  É  SUA DÚVIDA? 



 

25 – Após as análises de recursos, como será realizada a divulgação do resultado final 

da Chamada?  

26 – Como será efetivada a contratação das propostas contempladas para patrocínio?  

27 – Como será o acompanhamento técnico-científico dos projetos contratados?  

28 – Como será o acompanhamento dos projetos  mediante relatórios?  

29 – Como será o acompanhamento in loco dos projetos? 

30 – Como será o acompanhamento dos projetos  mediante seminários internos? 

31 – Como proceder à divulgação técnico-científica do projeto finalizado? 

32 – Como será realizada a prestação de contas dos patrocínios recebidos? 

33 – Poderá ocorrer a revogação ou anulação de um projeto contatado? 

34 – É possível solicitar a impugnação da Chamada Pública FACTO/EJA/IFES Nº 

22/2021?  
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QUAL  É  SUA DÚVIDA? 



1 - Do que trata a Chamada Pública FACTO/EJA/IFES  Nº 22/2021? 

É uma chamada pública para seleção de projetos de pesquisa e 
extensão, uma ação da RECEPAC, em decorrência de seu Programa 
Permanente de Estudos, Extensão e Pesquisas sobre Ambientes 
Costeiros e Marinhos Capixabas (PEPAC). 
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2 – O que é a RECEPAC? 

A Rede de Cooperação em Estudos, Extensão e Pesquisa sobre Ambi-

entes Costeiros e Marinhos Capixabas - RECEPAC é um arranjo de 

cooperação formado por instituições governamentais e não-

governamentais, possuindo autonomia nas suas políticas científica e 

tecnológica e de gestão executiva. A Rede surgiu por iniciativa do 

Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), quando buscou parceria com o Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes) para viabilizar algumas das 

condicionantes ambientais exigidas para o licenciamento do seu 

empreendimento industrial. 
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3 – Quais instâncias formam a RECEPAC? 

I. Órgão Gestor (OG)  EJA 

II. Conselho de Gestão Estratégica (CGE)  EJA, Ifes, SEAMA e SECTIDES 

III. Comitê Executivo (CE)  EJA e Ifes 

IV. Colégio Técnico-Científico (CTC)  

                                                 EJA, Ifes, ICMBio, SPU/ES, UFES, IEMA, Incaper, 

                                                 PMA, PMF, Findes, Sinepe/ES e Fundaes 
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4 – O que é o PEPAC? 

O Programa Permanente de Estudos, Extensão e Pesquisas em Ambi- 

entes Costeiros e Marinhos Capixabas – PEPAC é o documento da 

RECEPAC que estabelece suas áreas de estudo e subprogramas, 

incluindo nestes seus objetivos e linhas de pesquisa e extensão. 
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5 – Qual é o público-alvo da Chamada Pública Nº 22/2021? 

São os pesquisadores e extensionistas, independentes ou vincu-

lados à instituições, públicas e privadas, inclusive organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos, estabelecidas no ES;  instituições 

devem ter... previsão de pesquisa e/ou extensão em seus estatutos 

e qualificação como Instituições Científicas, Tecnológicas e de 

Inovação - ICT (Lei 10.973/2004). 
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6 – Qual é o objetivo da Chamada Pública Nº 22/2021? 

Selecionar propostas de projetos visando atender os objetivos da 

RECEPAC, nas temáticas do PEPAC discutidas por seu Conselho 

Técnico-Científico (CTC). 

7 – Quais linhas temáticas deverão ser contempladas  
                          nas propostas de projetos? 

Linha Temática 1 – Monitoramento Ambiental  

Linha Temática 2 – Tecnologias Sociais 
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8 – Quais são os objetivos das linhas temáticas 1 e 2? 

Linha Temática 1 – objetiva promover estudos de novas técnicas e 

estratégias para o aprimoramento do monitoramento de parâmetros 

ambientais e socioeconômicos das áreas de estudo. 

Linha Temática 2 – objetiva investigar técnicas e metodologias 
transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 
população e apropriadas por ela, que representem soluções para 
inclusão social e produtiva e para a melhoria das condições de vida no 
território; as soluções propostas devem passar por um estágio de 
realização em comunidade de livre escolha.  
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9 – Quais são as sublinhas das linhas temáticas 1 e 2? 

Sublinhas da Linha Temática 1: 
 

1.1 Monitoramento físico-químico da qualidade ambiental. 

1.2 Monitoramento vegetal (spp. endêmicas ou ameaçadas de extinção). 

1.3 Monitoramento animal (spp. endêmicas ou ameaçadas de extinção). 

1.4 Monitoramento socioambiental e econômico de impactos.  

1.5 Desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos para apri-

morar o monitoramento ambiental. 
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Sublinhas da Linha Temática 2: 
 

2.1 Enfrentamento de problemas e necessidades socioeconômicas do 

território , preferencialmente em conexão com temas ambientais. 
 

2.2 Sustentabilidade (enfoque integrado de 2 aspectos – social, econô-

mico, ambiental e cultural) na busca de estratégias e métodos parti- 

cipativos de gestão integrada de empreendimentos e do território, que 

sejam comprometidos com a solução de conflitos. 
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Sublinhas da linha temáticas 2 (continuação...) 

Sublinhas da Linha Temática 2: 
 

2.3 Desenvolvimento, acessibilidade e apropriação social de tecno- 

logias favoráveis ao manejo e proteção ambiental, e que gerem opor-

tunidades de acesso à educação e ao trabalho, ao associativismo e 

cooperativismo. 
 

2.4 Desenvolvimento de processos dialógicos, participativos, pe-

dagógicos e culturais que valorizem a qualidade dos ambientes costeiro 

e marinho, gerando senso de pertencimento desses ativos ambientais 

nas comunidades. 
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Sublinhas da linha temáticas 2 (continuação...) 

Sublinhas da Linha Temática 2: 
 

2.5 Desenvolvimento de novas tecnologias sociais, equipamentos e 

kits, viáveis e sustentáveis, com interesse especial em comunicação 

social, cultura, educação e trabalho, e articulados com proposição e 

execução de políticas públicas. 

16 



10 – A área de estudo do projeto proposto deve estar 
inserido em qual recorte geográfico? 

A área de estudo do projeto deve incluir obrigatoriamente, mas não 

exclusivamente, regiões litorâneas localizadas em Aracruz e Fundão, 

ES; na Linha Temática 1 deve-se considerar os limites territoriais dos 

ecossistemas nas porções continental e marinha. 
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11 – Quais aspectos devem ser priorizados nos 
 projetos da linha temática 2? 

Estes projetos devem priorizar trabalhos com... 
(1) Comunidades, empresas, entes do setor público, instituições 
educacionais, etc...  formação de redes de cooperação. 
(2) Alinhamento com políticas públicas específicas.  
(3) Possibilidade de replicação em outros territórios costeiros e 
marinhos capixabas e brasileiros. 
(4) Identificação de acordos/tratados que favoreçam a ampliação 
da RECEPAC, tanto em território quanto em empresas 
patrocinadoras. 
(5) Estratégias de sustentabilidade posterior ao encerramento do 
patrocínio desta Chamada. 
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12 – Quais são os produtos esperados de um 
projeto da linha temática 1? 

(1) Relatório técnico. 

(2) Arquivo contendo acervo do material referenciado no relatório 

(3) Procedimento Operacional Padronizado (POP) dos métodos e téc-

nicas utilizados/desenvolvidos. 

(4) Mapa(s) georreferenciado(s) com pontos monitorados e materiais 

coletados em campo. 

(5) Depósito em bancos de dados públicos para disponibilização dos 

resultados em bases de acesso livre e/ou no Sistema de Informações 

sobre a Biodiversidade Brasileira. 
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(Produtos esperados de projeto na Linha Temática 1 – continuação...) 

“Espera-se que o produto do trabalho resulte em soluções de 

monitoramento ambiental replicáveis e transferíveis aos órgãos 

públicos de monitoramento e gestão ambiental, podendo ainda ser 

aplicadas em novas pesquisas e monitoramentos longitudinais 

(cíclicos no tempo), gerando conhecimento aplicável em políticas e 

programas de mitigação dos impactos das atividades antrópicas na 

região de interesse”. 
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13 – Quais são os produtos esperados de um 
projeto da linha temática 2? 

(1) Relatório técnico. 

(2) Bens materiais/imateriais em suportes físicos e/ou em mídias 

digitais, dispositivos, kits ou equipamentos. 

(3) Organizações produtivas e associativas, processos, procedi-

mentos, técnicas ou metodologias. 

(4) Serviços de alcance social, abrangendo inovações organizacionais 

e de gestão. 
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EVENTO EXECUTOR DATA 

Publicação da Chamada Pública 
FACTO Em 19/05/2021  

(quarta-feira) 

Webinar de esclarecimentos sobre 

a Chamada Pública 

Coordenadores da 

RECEPAC e FACTO 

Em 08/06/2021  

(terça-feira) 

Submissão de propostas 
Proponente Até 20/06/2021  

(domingo), 23h59 

Análise da documentação de 

habilitação de propostas 

Coordenadores da 

RECEPAC e FACTO  
21 a 30/06/2021 

Divulgação das propostas 

habilitadas  

FACTO Em 01/07/2021 

 (quinta-feira) 

14 - Qual é o cronograma de eventos desta Chamada? 
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EVENTO EXECUTOR DATA 

Avaliação técnico-científica e orçamentária 

das propostas habilitadas 

Avaliadores  

ad hoc 

05 a 16/07/2021  

(duas semanas úteis) 

Divulgação do resultado provisório  

de classificação 

FACTO Em 19/07/2021 

(segunda-feira) 

Prazo para recursos do resultado 

provisório de eliminação e classificação 

Proponente Até 21/07/2021  

(quarta-feira), 23h59 

Análise e julgamento dos recursos do 

resultado provisório de classificação 

Avaliadores  

ad hoc 
De 22 a 28/07/2021 

Divulgação do resultado final de 

classificação e de propostas  

contempladas para patrocínio 

 

FACTO 
Em 29/07/2021 

 (quinta-feira)  

Cronograma (continuação...) 

23 



EVENTO EXECUTOR DATA 

Apresentação à FACTO de Formulário de 

Orçamento atualizado e demais 

documentos requeridos (item 12) 

Proponente 

contemplado 
Até 05/08/2021 

(quinta-feira), 23h59 

Assinatura de Termo de Patrocínio de 

Projeto 

Proponente e 

FACTO 

09 e 10/08/2021 

(segunda e terça-feira) 

Início efetivo da execução dos projetos 

patrocinados  

Proponente e sua 

equipe 

30/08/2021  

(segunda-feira) 

Cronograma (continuação...) 
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15 – Quais serão os recursos financeiros disponibilizados? 

TOTAL: R$ 608.000,00 para patrocínio a projetos 
 

Linha Temática 1: até R$ 308.000,00 
- Valor máximo das propostas: até R$ 154.000,00  
- Nº de propostas patrocinadas: até 4 projetos  
 

Linha Temática 2: até R$ 300.000,00  
- Valor máximo das propostas: até R$ 100.000,00   
- Nº de propostas patrocinadas: até 6 projetos 
 

Em ambas linhas... O nº de propostas contempladas estará 
condicionado ao limite dos recursos disponíveis para cada linha; a 
duração dos projetos deverá ser 6 a 12 meses. 
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16 – Quem são os componentes dos projetos a serem selecionados? 

Coordenador: é o proponente do projeto; responsável pela execução 
do projeto, comunicações com o serviço de apoio administrativo, 
envio dos relatórios de projeto e prestação de contas  gestão 
técnica e financeira do projeto; verificar critérios de elegibilidade & 
requisitos na Chamada Pública 
 

Equipe executora:  inclui pesquisadores/extensionistas (um deles po-
de ser coordenador adjunto) & estudantes de graduação, pós-
graduação ou formação técnica de nível médio, que poderão ser 
indicados na proposta ou selecionados a posteriori; pode incluir 
colaboradores voluntários. 
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17 – Quais itens são financiáveis no projeto?  

A. Bolsas: valores máximos mensais de... 

. Iniciação Científica: R$ 600,00 (estudantes - cursos técnicos/graduação) 

. Apoio Técnico: R$ 1.500,00 (graduados, mestrandos e doutorandos) 

. Coordenação: R$ 2.000,00 (coordenador com título mínimo de mestre)  

 

- Valores são de livre definição, respeitados os valores máximos 

- Concessão mediante contrato firmado com a FACTO  

- Submissão à legislação tributária; geralmente não há incidência de 

impostos e outros encargos 
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B. Material de consumo: 
Gastos com material de expediente (fotocópias, despesas postais, 
etc.), material bibliográfico, papel, cartucho/tonner para impressora, 
impressos, CDs, vidrarias, reativos e reagentes, componentes e/ou 
peças de prototipagem e de reposição de equipamentos, se for o 
caso, desde que justificados para a realização das atividades.  

C. Serviços de Terceiros – Pessoa física ou jurídica 
Poderão ser contratados mediante pagamento de contratos de 
manutenção e de prestação de serviços desde que justificados para a 
realização das atividades e cujos prestadores não façam parte da 
equipe inscrita no projeto; não podem ultrapassar 30% do valor total 
da proposta. 

Itens financiáveis (continuação...) 

28 



Itens financiáveis (continuação...) 

D. Despesas com viagens 

. Gastos com diárias - R$200,00 por pessoa; valor total não pode 

ultrapassar 10% do valor total da proposta. 

. Passagens, locação de veículos e contratação de serviços de 

transporte, se devidamente justificados como necessários; neste 

caso, deverão ser contratadas como serviços de terceiros de pessoa 

jurídica. 
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Itens financiáveis (continuação...) 

E. Despesas de capital: equipamentos e material permanente  

- Sua solicitação deverá ser devidamente justificada. 

- Todos itens adquiridos serão de propriedade da RECEPAC, por meio 

da pessoa jurídica da FACTO; sua disponibilização de uso ocorrerá 

mediante assinatura de termo de cessão de guarda e uso específico 

- Coordenador: responsável por sua segurança e manutenção.  

- Doação em definitivo: deverá ser solicitada em comunicação formal 

(eletrônica), com justificativa específica e declaração da finalidade de 

usos futuros, 30 dias antes do término do projeto; análise e decisão 

da solicitação ficará a critério do Órgão Gestor da RECEPAC. 
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18 – Quais itens não são financiáveis no projeto?  

Dentre outros, destacam-se os gastos relacionados com: 
- construção e reforma de imóveis; 
- reparo e manutenção de veículos; 
- salários ou sua complementação de pessoal técnico e administrativo 
- despesas de rotina (contas de luz, água, telefone, aluguel, etc.) 
- combustíveis de veículos e pedágios rodoviários 
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19 – Como enviar uma proposta de projeto?  

Deve-se preencher, imprimir e assinar os Formulários Descritivo da 
Proposta e de Orçamento (Formulários I e II), que após digitalização no 
formato.pdf , deverão ser enviados por e-mail, para o endereço 
eletrônico selecao.pepac@gmail.com, com assunto “Chamada FACTO 
22/2021: Proposta”. 
 

Ainda no mesmo e-mail... encaminhar toda documentação necessária: 
currículos Lattes completos, cartas de anuência, cópias de estatutos, 
além de cópia do comprovante de residência do coordenador. Todos os 
estes documentos deverão ser salvos no formato .pdf e nomeados 
conforme padronização indicada. 
 

(Maiores detalhes... Ver itens 8.1 e 8.2 da Chamada Pública 22/2021) 
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20 – Como ocorrerá a habilitação da proposta enviada?  

Responsáveis: equipe da FACTO e coordenadores do NIPEPAC. 
 

Habilitação terá caráter eliminatório  Motivos para inabilitação:  
a) submissão fora do prazo previsto; 
b) não atendimento de requisitos (coordenador e da instituição de 
vínculo profissional) ; 
c) falta da documentação necessária ou sua disponibilização em 
desacordo com os formatos estabelecidos no item 8.2; 
d) falta de assinatura ou assinatura em desacordo com os formatos 
estabelecidos no item 8.2 da presente Chamada Pública. 
 

Resultado de habilitação: e-mail aos proponentes e página da FACTO. 
 

 Somente propostas habilitadas serão analisadas na etapa seguinte 
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21 – Como serão a análise e o julgamento das propostas habilitadas?  

Avaliação de mérito técnico-científico das propostas será realizada 
por 2 avaliadores ad hoc externos, contratados pela FACTO  

 

Análise e julgamento em duas etapas: eliminatória e classificatória 
 

Etapa eliminatória:  será avaliado o atendimento da proposta à fina-
lidade da Chamada Pública  sobretudo  sua pertinência às linhas e 
sublinhas temáticas, bem como sua precisa descrição do recorte 
geográfico.  
 

As propostas eliminadas nesta etapa não serão avaliadas  
quanto aos quesitos classificatórios 
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Análise e julgamento das propostas (continuação...) 

Etapa classificatória: envolverá análise da qualidade da proposta, por 
meio da atribuição de pontuações a critérios.  
 

- Pontuação dos critérios será sempre em forma de números inteiros  
 

Nota total/avaliador: soma das notas dos critérios, de 0 a 100 pontos 
 

Nota final/proposta: média simples das notas totais dos 2 ad hoc, de 
0 a 100 pontos, com intervalos de 0,5 ponto 
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22 – Quais serão os critérios e pontuações considerados 
 na etapa classificatória?  

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PONTUAÇÃO 

A. Experiência e qualificação do coordenador, com base na 

comprovação de produção técnico-científica e/ou de extensão 

dos últimos dois anos, utilizando a Plataforma Lattes 

10 

B. Contextualização e justificativa da proposta 10 

C. Coerência e clareza dos objetivos e metas em relação ao 

tema 

10 

D. Descrição detalhada da metodologia, bem como sua 

adequação em relação aos objetivos e metas da proposta 

10 

E. Composição multiprofissional da equipe executora, 

especialmente se integrada por instituições em modo de rede 

de cooperação 

10 
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Critérios e pontuações  (continuação)  

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PONTUAÇÃO 

F. Participação de estudantes na equipe executora, 

considerando diferentes níveis de ensino e vínculos 

institucionais 

10 

G. Participação de colaboradores voluntários da comunidade 10 

H. Resultados pretendidos, bem como seus impactos para a 

comunidade 

10 

I. Viabilidade de execução da proposta, com base no 

cronograma e orçamento apresentados 

10 

J. Contrapartidas financeiras e econômicas aportadas ao 

projeto 

10 

TOTAL 100 
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Caso de nota final inferior a 60 pontos  desclassificação. 
 

Caso de propostas com a mesma pontuação total  desempate será 
definido nos critérios G, F, E e J - nesta ordem. 
 

Divulgação do resultado provisório da classificação: e-mail aos 
coordenadores das propostas e na página FACTO. 

23 – O que poderá ocorrer em casos de notas  
inferiores a 60 pontos ou de empate?  
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Sim. O coordenador da proposta poderá  interpor recurso admi-
nistrativo a qualquer dos resultados. Basta enviar ofício por e-mail, 
nas datas estabelecidas no cronograma. 
 
- Usar o endereço eletrônico selecao.pepac@gmail.com, com assunto 
“Chamada FACTO 22/2021 - Recurso”. 
 

Recursos de eliminação, classificação e desclassificação  
serão submetidos à apreciação dos avaliadores ad hoc 

24 – É possível “entrar” com recursos contra os resultados   
de eliminação, classificação e desclassificação?  
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 Relatório contendo lista de propostas desabilitadas,  
habilitadas, eliminadas, classificadas, desclassificadas  

e contempladas para patrocínio 

25 – Após as análises de recursos, como será realizada a  
divulgação do resultado final da Chamada?  

Envio do relatório de/para:  
FACTO  Comitê Executivo  Conselho de Gestão Estratégica 

Divulgação do resultado final: e-mail aos coordenadores das  
propostas selecionadas para patrocínio & na página da FACTO  
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Até uma semana após divulgação do resultado final... coordenadores 
de propostas selecionadas deverão encaminhar à FACTO os seguintes 
documentos assinados e digitalizados em formato .pdf:  
 

(1) Termo de Patrocínio de Projeto (modelo da FACTO). 

(2) Formulário de Orçamento atualizado. 

(3) Protocolo de submissão da pesquisa à comissão de ética específica.  

(4) Licenças específicas. 

(5) cópias do CPF e do RG do coordenador. 

(6) formulário (modelo da FACTO) com plano de trabalho de cada bolsista, com a 

documentação requerida em anexo. 
 

(Maiores detalhes, ver item 12 da Chamada Pública 22/2021) 

26 – Como será efetivada a contratação das propostas  
                       contempladas para patrocínio?  
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Será realizada pelo uso de 3 instrumentos:  
 

- Relatórios 
- Acompanhamento in loco e/ou mediante comunicação digital 
- Seminários internos 

27 – Como será o acompanhamento técnico-científico  
                               dos projetos contratados?  
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- Haverá 2 relatórios de execução do projeto:  
 

    Relatório parcial: a ser entregue na metade do tempo previsto  

                                           para execução total do projeto  

    Relatório final: a ser entregue na conclusão do projeto  
 

- Envio desses relatórios, em via digital assinada, para o e-mail 
recepac.pepac@gmail.com, para que chegue ao coordenador técnico-
científico da RECEPAC 
 

- Adicionalmente... pagamento das bolsas mensais será realizado 
mediante a apresentação de relatórios de atividades individuais.  

27 – Como será o acompanhamento dos projetos   
                             mediante relatórios?  
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Quais são os objetivos desse acompanhamento? 
Avaliar condições de apoio supridas pela FACTO, levantar a ocorrência 
de eventuais problemas de execução e promover melhorias nos 
projetos em andamento e na gestão de futuras chamadas públicas.  

29 – Como será o acompanhamento in loco dos projetos?            

Quem será responsável por esse acompanhamento? 
O coordenador técnico-científico da RECEPAC, podendo também 
envolver outros membros do CTC da RECEPAC e do NIPEPAC 

Quando ocorrerá?  
Durante todo desenvolvimento das atividades previstas, especial-
mente daquelas realizadas em campo ou junto às comunidades. 
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Mas... Como vai ser esse acompanhamento? 
Preferencialmente in loco (atividades de campo e visitas às comu-
nidades), caso momento pandêmico da Covid-19 não ofereça riscos. 
 

Casos de impossibilidades: uso de ferramentas de comunicação 
digital (transmissões síncronas) e envio de relatos/imagens das ativi-
dades desenvolvidas ao coordenador técnico-científico da RECEPAC.  

(Acompanhamento in loco dos projetos  - continuação...)            

Observações: 
- Recusa do acompanhamento dos projetos  suspensão do pagamento de bolsas.  
- A prestação de informações de acompanhamento  coordenador do projeto. 
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Serão realizados em datas e formatos a serem  
definidos pelo CTC da RECEPAC 

30 – Como será o acompanhamento dos projetos   
                 mediante seminários internos?            

1º seminário: no início dos projetos; objetiva apresentar os projetos 
aos membros da RECEPAC. 
 

2° seminário: após entrega dos relatórios parciais; objetiva 
apresentar o andamento dos projetos aos membros do CTC. 
 

3º seminário: após entrega dos relatórios finais; objetiva apresentar 
todo o projeto aos membros do CGE, do CTC e demais interessados 
da RECEPAC. 
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Caberá ao coordenador do projeto finalizado produzir trabalho 
técnico-científico a ser apresentado em evento e/ou publicado, 
objetivando a disseminação do produto de conhecimento resultante 
junto à comunidade de interesse na área temática específica.  

31 – Como proceder à divulgação técnico-científica 
do projeto finalizado? 

No corpo textual do trabalho, deverá ser feita menção explícita ao 
patrocínio do EJA, à RECEPAC, à FACTO, ao apoio financeiro recebido 
e às instituições parceiras na sua execução.  
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Prestações de contas parcial e final dos apoios financeiros deverão ser 
feitas nos termos do Modelo de Prestação de Contas de Projetos da 
FACTO (Modelo III), com os anexos solicitados, todos assinados pelos 
coordenadores dos projetos contratados.  

32 – Como será realizada a prestação de contas dos 
patrocínios recebidos? 
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Sim. A revogação ou anulação do Termo de Patrocínio do projeto, 
firmado entre o seu coordenador e a FACTO, poderá ocorrer mediante 
constatação de inadimplência de qualquer de suas cláusulas. 

33 – Poderá ocorrer a revogação ou anulação  
de um projeto contatado? 
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Sim. Esta Chamada poderá ser impugnada mediante solicitação feita 
por ofício à FACTO, em prazo de 2 dias úteis após a divulgação do 
resultado final da classificação de propostas. O pedido será avaliado 
pelo Conselho de Gestão Estratégica da RECEPAC. 

34 – É possível solicitar a impugnação da  
Chamada Pública FACTO/EJA/IFES Nº 22/2021?  
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NOSSO  MUITO  OBRIGADO! 

MAIS INFORMAÇÕES? 
 

selecao.pepac@gmail.com 
Assunto: “Chamada FACTO 22/2021 - Dívidas” 
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