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CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE DOAÇÃO DE OBJETOS HISTÓRICOS E 
ENTREVISTAS DE PESSOAS FÍSICAS COM VISTAS À COMPOSIÇÃO DO ACERVO DO 

CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO CAPARAÓ 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
, Romulo Matos deTECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) - CAMPUS DE ALEGRE

Moraes, nomeado por meio da Portaria n.º 1.993, de 22 de novembro de 2021, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de novembro de 2021, torna pública a abertura da Chamada Pública para captação
de doação de objetos e documentos históricos e/ou entrevistas com vistas à composição do acervo do
Centro de Cultura e Memória do Caparaó, nos termos das disposições estabelecidas a seguir.

1 DO OBJETO

1.1 A presente Chamada Pública contempla o recebimento por doação, em caráter definitivo, de objetos e
documentos antigos, com valor histórico, e a captação de entrevistas relacionados à trajetória
institucional para composição do acervo do Centro de Cultura e Memória do Caparaó, sediado no Ifes -
Campus de Alegre.

1.2 Esse espaço histórico-cultural reunirá um acervo composto de objetos, documentos, registros
iconográficos, publicações e depoimentos pertencentes a pessoas que testemunharam a história da
instituição, a contar de sua origem, no ano de 1953, até a ampliação das especialidades nela ofertadas que
foram definindo os seus rumos e suas denominações, a saber: Colégio Agrícola de Alegre (CAA), Escola
Agrotécnica Federal de Alegre (Eafa) e, atualmente, Ifes - Campus de Alegre.

2 DO PÚBLICO-ALVO

2.1 Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação regular no País, poderá se habilitar para
os fins da presente Chamada Pública, desde que apresentados os documentos e exigidos e atendidas as
demais normas preconizadas neste Edital.

3 DA DOAÇÃO PARA ACERVO

3.1 Poderão compor o acervo do Centro de Cultura e Memória do Caparaó:

3.1.1 camisas de turmas finalistas;

3.1.2 canecas de turmas finalistas;



3.1.3 fotografias alusivas a eventos diversos, tais como: formatura, visitas técnicas, festas de tradições
culturais, semanas de Ciência e Tecnologia, aulas teóricas e práticas etc.;

3.1.4 carteirinhas de estudante;

3.1.5 peças de uniforme;

3.1.6 medalhas;

3.1.7 troféus;

3.1.8 atividades avaliativas; outros documentos, fotografias e objetos que retratam o período histórico do
campus;
3.1.9 entrevistas com a captação do áudio; e/ou

3.1.10 entrevistas com a captação do áudio e imagem.

3.2 Os objetos, documentos e publicações serão doados, em caráter definitivo, para o acervo do Centro de
Cultura e Memória do Caparaó mediante preenchimento, assinatura e envio do ANEXO 1 ao presente
Edital.

3.3 Os materiais audiovisuais (registros fotográficos e entrevistas) serão cedidos ao acervo do Centro de
Cultura e Memória do Caparaó mediante preenchimento, assinatura e envio do termo de cessão de
direitos constante no ANEXO 2 ao presente Edital.

4 DA ENTREGA DA PROPOSTA E DO RESULTADO

4.1 Serão aceitas propostas de doação de objetos, documentos e publicações e manifestações de interesse
em prestar entrevistas no período de 13/2/2023 a 31/3/2023.

4.2 Para apresentar uma proposta de doação de objetos, documentos e publicações, a pessoa física
interessada deverá preencher, assinar e encaminhar o ANEXO 1 ao presente Edital para o endereço de e-
mail ccmc.ale@ifes.edu.br com a indicação ''Doação EDITAL Nº 1 / 2023 - ALE-GABDG'' no assunto
do e-mail.

4.3 Para realizar entrevista, a pessoa física interessada deverá preencher, assinar e encaminhar o ANEXO
2 ao presente Edital para o endereço de e-mail ccmc.ale@ifes.edu.br com a indicação ''Entrevista
EDITAL Nº 1 / 2023 - ALE-GABDG'' no assunto do e-mail.

4.4 O presente Edital e os ANEXO 1 e ANEXO 2 (no formato de arquivo editável) serão
disponibilizados no sítio eletrônico https://alegre.ifes.edu.br/.

4.5 A pessoa física interessada receberá mensagem de confirmação de inscrição na presente Chamada
Pública por e-mail.

4.6 As propostas de doação de objetos, documentos e publicações e manifestações de interesse em prestar
entrevistas enviadas pelas pessoas físicas interessadas serão avaliadas pela comissão designada mediante 

. Portaria da Diretoria-Geral do Ifes – Campus de Alegre nº 89, 9 de fevereiro de 2023

4.7 As propostas de doação de objetos, documentos e publicações e manifestações de interesse em prestar
entrevistas aprovadas pela comissão avaliadora de que trata o item 4.6 do presente Edital serão
divulgadas no sítio eletrônico https://alegre.ifes.edu.br/ nos dias 14/3/2023 (1º lote) e 4/4/2023 (2º lote).

4.8 Os recursos contra o resultado preliminar deste Edital poderão ser interpostos nos dias 15/3/2023 (1º
lote) e 5/4/2023 (2º lote) mediante o preenchimento e a assinatura de requerimento, constante no

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/91E4D5B007C6A333EA7C6143C99770E5?inline


ANEXO 3, pela pessoa física interessada, a ser enviado para o endereço de e-mail ccmc.ale@ifes.edu.br
com a indicação ''Recurso EDITAL Nº 1 / 2023 - ALE-GABDG'' no assunto.

4.9 O resultado final deste Edital será divulgado no sítio eletrônico https://alegre.ifes.edu.br/ até o dia 15
/3/2023 (1º lote) e até 6/4/2023 (2º lote).

4.9.1 Não caberá recurso do resultado final da presente Chamada Pública.

4.10 Em tempo oportuno, o Ifes – Campus de Alegre, por intermédio do coordenador ou bolsista do
Centro de Cultura e Memória do Caparaó, enviará e-mail para agendar com a pessoa física selecionada a
retirada do material ou a realização da entrevista.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Em caso de dúvidas, a pessoa física interessada em colaborar com esta Chamada Pública poderá
entrar em contato com o Ifes – Campus de Alegre, por meio do e-mail ccmc.ale@ifes.edu.br ou pelo
telefone (28) 3564-1801 (Ramal 1826).

5.2 Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pela comissão avaliadora designada por
meio da , e, em última, pela Diretoria-Geral do Ifes – Campus de Alegre. Portaria nº 89, de 2023

ANEXO 1

TERMO DE DOAÇÃO DE OBJETOS, DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES PARA ACERVO DO
CENTRO DE MEMÓRIA E CULTURA DO CAPARAÓ

Cedente:

Data de Nascimento:

CPF:

Telefone:

E-mail:

1. Por meio do presente instrumento, autorizo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo (Ifes) - Campus de Alegre a utilizar o material abaixo discriminado em exposições,
divulgações e atividades educacionais desenvolvidas no Centro de Memória e Cultura do Caparaó:

Descrição

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/91E4D5B007C6A333EA7C6143C99770E5?inline


2. Afirmo ter ciência de que a transferência é concedida em caráter total e gratuito.

3. Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso do material doado.

Assinatura do Cedente:

Local:

Data: ____ / ______ / 2023

ANEXO 2

TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ

Cedente:

Data de Nascimento:

CPF:

Telefone:

E-mail: 

1. Por meio do presente instrumento, autorizo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo (Ifes) - Campus de Alegre a utilizar minha imagem e/ou voz, captada por meio de
fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, declarações, videoconferência,
conferência web, entrevistas e/ou ações outras em exposições, divulgações e atividades educacionais
realizadas no Centro de Memória e cultura do Caparaó.

2. Afirmo ter ciência de que a cessão é concedida em caráter total e gratuito.

3. Declaro que o Ifes – Campus de Alegre está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido
material produzido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se
refere à concessão de direitos autorais, à utilização e ao licenciamento a terceiros para que façam uso, de
qualquer forma, no todo ou em parte, deste material ou de qualquer reprodução deste.



4. Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e/ou voz.

Assinatura do Cedente:

Local:

Data: ____ / ______ / 2023

ANEXO 3

RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 1 / 2023 - ALE-GABDG,
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2023

CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE DOAÇÃO DE OBJETOS HISTÓRICOS E
ENTREVISTAS DE PESSOAS FÍSICAS COM VISTAS À COMPOSIÇÃO DO ACERVO DO
CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DO CAPARAÓ

Nome:

CPF:

( ) Doação de objetos, documentos e publicações

( ) Manifestação de interesse em prestar entrevista

Motivo:

Fundamentação:

Se necessário, anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-os abaixo: 



Assinatura:

Local:

Data: ____ / ______ / 2023

(Assinado digitalmente em 10/02/2023 09:20)
ROMULO MATOS DE MORAES

DIRETOR GERAL - TITULAR

ALE (11.02.15)

Matrícula: 2916996
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