
 
 

 
 
Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos 
Coordenação de Ensino 
Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório 
 
Chamada Pública de Patrocínio do IV Seminário 
de Ciência e Tecnologia em Biomodelos - 2019 
 
O Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), unidade técnico-
científica da Fundação Oswaldo Cruz, por intermédio de sua Coordenação de Ensino, 
torna pública a presente Chamada e convida os interessados a apresentarem propostas 
nos termos aqui estabelecidos: 

 
1. OBJETIVO 

Este documento visa estabelecer regras de acordo de patrocínio do IV Seminário de 
Ciência e Tecnologia em Biomodelos (II SCTB), evento associado ao Mestrado 
Profissional em Ciência em Animais de Laboratório (MPCAL), programa de pós-
graduação Stricto sensu do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos da 
Fundação Oswaldo Cruz (ICTB/Fiocruz). 

2. SOBRE O EVENTO 

O IV SCTB ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, no Auditório térreo  da 
ENSP - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA, Fiocruz, das 
8h30min às 16h30min. É um evento de escopo nacional que visa disseminar 
conhecimento científico produzido sobre animais de laboratório em nosso país, no que 
tange à criação e à experimentação na área biomédica. 

Pesquisadores e estudantes de todo o país e, mais especificamente, do Mestrado 
Profissional em Ciência em Animais de Laboratório, enviam artigos e participam do 
evento. Há palestras com pesquisadores de renome nacional e internacional. O público 
estimado do evento é de 130 participantes a cada dia.  

São oferecidas palestras, mesas redondas, apresentações orais de pesquisas e 
exposição de pôsteres sobre o tema, com toda sua variedade de perspectivas: 
acadêmica, profissional e social. 

A partir desses pressupostos, o MPCAL do ICTB abre chamada pública aos 
patrocinadores que desejarem expor materiais relacionados a biotérios e à pesquisa 
biomédica.  

 

3. JUSTIFICATIVA 



 
 

 

 

O objetivo referido Seminário é divulgar os materiais, equipamentos, insumos 

inovadores disponíveis no mercado para os coordenadores e gestores de biotérios da 

FIOCRUZ, a fim de atualizar seus conhecimentos em técnicas e opções de novas 

ferramentas para refinamento das técnicas de manejo e melhoria do atendimento dos 

usuários, bem como, proporcionar novos benefícios à Ciência em Animais de 

Laboratório (CAL). Adicionalmente ressaltamos a importância da parceria de patrocínio 

externo para garantir material didático aos participantes e interessados além do apoio 

logístico, com deslocamento dos palestrantes e coffe break para facilitar a permanência 

dos participantes e interessados durante o cronograma de participação do evento. 

 

4. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Será dada preferência aos patrocinadores que primeiro fizerem contato POR E-MAIL, 
respeitando uma ordem cronológica, com oportunidade para até 05 (cinco) 
PROPONENTES/PATROCINADORES, levando em consideração: 

a) A afinidade entre os produtos de cada empresa e a Ciência em Animais de 
Laboratório; 

b) A disponibilidade de cada empresa oferecer materiais que possam subsidiar o 
Seminário, estes elencados no Anexo I – Orçamento Detalhado - , tais como: itens de 
papelaria, coffee break, bem como passagem e estadia de palestrantes. 

5. PROCEDIMENTOS 

Para a participação na presente Chamada Pública, cada empresa interessada deve 
enviar documento que expressa o interesse de patrocínio para o e-mail 
mestrado.ictb@fiocruz.br, com cópia para mestrado.ictb@gmail.com  
ines.doria@fiocruz.br, informando qual a sua proposta de patrocínio, devendo ser 
preenchida a lacuna “Assunto” com o seguinte: "Patrocínio IV SCTB 2019", inclusive, 
devendo solicitar recibo na entrega. 

Todo e qualquer contato deverá ser feito pelos endereços eletrônicos citados, como 
medida de organização e controle da ordem de privilégio de cada patrocinador 
interessado. 

Após comunicação pela coordenação do evento do aceite da proposta de patrocínio, 
haverá um contrato, cuja minuta se encontra no Anexo II – que deverá ser impresso e 
digitalizado, e assinado em duas vias de igual teor pelo responsável legal da empresa / 
Patrocinadora à coordenação do evento, no prazo de até 2 dias úteis. 

6 – VEDAÇÕES  
 
6.1 - É vedado o patrocínio de Proponentes:  



 
 

 
 
a) de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso; 
b) que usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos;    
c) que tenham vínculo com a exploração do trabalho infantil, degradante ou 
escravo; 
d) que estejam com restrição cadastral, impedidos de contratar com a 
Administração Pública; 
e) que detenham, entre os seus dirigentes, funcionários públicos da 
Administração Pública Federal; 
f) que estejam relacionados à comercialização de produtos nocivos à saúde; e, 
g) que tiver a imagem ou conduta em desacordo com os valores institucionais da 
Fiocruz. 
 
6.2 - É vedada a celebração de patrocínios com pessoa jurídica privada 
nominalmente vinculada a candidato a cargo eletivo ou por este mantida. 
  
6.3 - É vedada a contratação de patrocínio por intermédio de agência de 
publicidade e/ou agência de promoção. 
 
6.4 – Da mesma forma, é vedada a contratação de patrocínio com patrocinador 
que mantenha contrato de prestação de serviços de publicidade ou de promoção 
de eventos com a patrocinada.  

7. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Os patrocinadores selecionados terão direito a:  

- Ter sua logomarca no site do evento, 

- Ter sua logomarca veiculada nas peças gráficas produzidas pela organização do 
evento em data posterior ao acordo; 

- Distribuir material de divulgação impresso aos participantes do seminário; 

- Apresentar sua empresa em stand, trazido e montado pela própria, durante o evento; 

- Ampla divulgação nas redes sociais utilizadas para divulgação do evento. 

 8. PRAZOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

As propostas devem ser enviadas até o dia 18 de novembro de 2019, até às 23h59, 
horário de Brasília. O resultado será divulgado no dia 22 de novembro de 2019, na 
página do evento. 

Após o fechamento do acordo, o proponente deverá fornecer a logomarca da empresa 
vetorizada, em um prazo máximo de 1 (um) dia útil. 



 
 

 

 

A página oficial do evento está disponível no site do ICTB no endereço  
https://www.ictb.fiocruz.br 

 
9. COORDENAÇÂO RESPONSÁVEL PELA CHAMADA  

A coordenação responsável pelo acompanhamento da presente Chamada é a comissão 
organizadora do IV Seminário de Ciência e Tecnologia em Biomodelos do ICTB / 
Fiocruz. 

Rio de Janeiro, ___ outubro de 2019. 

______________________________________________ 

p/ Maria Inês Doria Rossi 
Coordenadora do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de 

Laboratório/ICTB 
SIAPE 1896089 

 
 

De acordo:  
 

Fátima C. O. Fandinho Montes 
VDEP/ICTB 

Matrícula SIAPE 0663643 
 

Carla de Freitas Campos 
Diretora do ICTB 
SIAPE 1554961 
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Carimbo




