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CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA O XXIX CONGRESSO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 

 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio de sua Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ),                 

convida instituições públicas ou privadas que tenham interesse em patrocinar o XXIX Congresso de Iniciação Científica                

e Tecnológica da UFRN (eCICT 2018), nas formas e exigências do presente chamamento público. 

 

   1. OBJETO 

O presente chamamento público tem como objeto a formalização de patrocínio ao XXIX Congresso de Iniciação                

Científica e Tecnológica da UFRN (eCICT 2018). O patrocínio se dará na forma de doação de prêmios que serão                   

concedidos aos autores dos melhores trabalhos, na forma de brindes a serem sorteados durante a solenidade de                 

encerramento do evento e na forma de financiamento de atração científica. Poderão ser objeto de doação pelas                 

instituições: livros, material didático, equipamentos eletrônicos, de informática e outros, além de pagamento de cachês,               

passagens e hospedagens. 

 

   2. EVENTO 

2.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza, este ano, o XXIX Congresso                   

de Iniciação Científica e Tecnológica - eCICT 2018, sob a temática “Ciência para Redução das Desigualdades”. O                 

eCICT é um evento aberto à comunidade, sem o pagamento de taxas de inscrição, no qual os estudantes apresentam                   

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano.  

2.2. O eCICT está entre as ações inseridas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da                   

UFRN, que possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de recursos humanos para                 

atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos               

humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de recursos humanos que                  

se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País. 

2.3. A 29ª edição do Congresso faz parte da programação comemorativa aos 60 anos da UFRN e está sendo realizada                    

em duas etapas. A primeira, completamente online, entre os dias 26 de setembro a 10 de outubro deste ano, com                    

trabalhos e vídeos de divulgação científica disponibilizados no site do evento e com a realização de avaliações por                  

pesquisadores por meio dos sistemas internos da UFRN. Em uma segunda etapa, realizada entre os dias 05 e 09 de                    

novembro, os melhores trabalhos serão apresentados em workshops temáticos, que contarão com a presença de cerca                

de 1700 discentes de iniciação científica, estudantes de graduação e pesquisadores de todas as unidades acadêmicas                

da Instituição, além de convidados da educação básica e uma Comissão Avaliadora Externa, composta por               

pesquisadores de várias partes do país, bem como do público externo interessado nas temáticas dos trabalhos. 

2.4. O eCICT 2018 está alinhado com a Agenda 2030 da ONU e com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável                    

da ONU, tanto com a indicação da vinculação das pesquisas realizadas com cada um dos objetivos da Agenda 2030                   

quanto em seu material de divulgação. Essa medida colabora para colocar a pesquisa científica e tecnológica realizada                 

na universidade a serviço dos desafios sociais contemporâneos. 

2.5. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site www.cic.propesq.ufrn.br. 

 

   3. CONTRAPARTIDAS 

3.1. Como contrapartida, a UFRN inserirá a logomarca dos patrocinadores no site do evento e no material de                  

divulgação, assim como, fará o anúncio verbal das instituições apoiadoras na abertura das sessões de apresentações                

de trabalhos e das solenidades previstas na programação oficial e reservará espaço para os patrocinadores realizarem                
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suas próprias ações de divulgação. Os modos e locais de publicidade a serem explorados pelos patrocinadores incluem                 

a inserção de logotipo/logomarca da empresa em materiais gráficos diversos (banners, camisetas, blocos de notas,               

pastas, canetas, entre outros).  

3.2. Somente serão permitidas propagandas institucionais, sendo vedada a publicidade de produtos fumígeros, bebidas              

alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos agrícolas, de natureza religiosa e político-partidária. 

 

   4. PROPOSTAS 

As propostas de apoio ao evento devem ser enviadas por email para cic@propesq.ufrn.br, no período de 18 a 30 de                    

outubro de 2018. 

 

   5. RESULTADO 

O resultado da análise das propostas será divulgado até o dia 31 de outubro de 2018. 

 

   6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A pessoa jurídica patrocinadora fará o repasse dos produtos ou serviços à UFRN, não havendo repasse direto de                  

recursos financeiros. 

 

 

Natal/RN, 18 de outubro de 2018. 

 

 

Jorge Tarcísio da Rocha Falcão 

Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN 

 

 

Sibele Berenice C. Pergher 

Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa da UFRN 
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