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3 - Clareza e objetividade 
na apresentação de 
trabalhos

a. Clareza na organização do 
estande
b. Estética do estande
c. Objetividade na apresentação
d. Correção conceitual

4 - Engajamento da equipe 
durante o evento

a. Envolvimento do grupo
b. Envolvimento da equipe com 
o público
c. Nível de participação na 
apresentação

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 Maior pontuação no critério 1;  Persistindo o empate:

 Maior pontuação no critério 2; Persistindo o empate:

 Maior pontuação no critério 3.

7.3. Caso os resultados de algum projeto ou relatório em si venham a ter valor 
comercial ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método 
envolvendo o estabelecimento de uma patente, a troca de informações e a reserva 
dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com o estabelecido na Lei de 
Inovação, nº 10973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo decreto nº 
5.563, de 11 de outubro de 2005 e pela RN – 013/2008.

7.4. Os trabalhos publicados e sua divulgação, sob qualquer forma de comunicação 
ou por qualquer veículo, de resultados obtidos com recursos do projeto, deverão, 
obrigatoriamente, no idioma da divulgação, fazer menção expressa ao apoio 
recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq- Brasil, bem como mencionar quaisquer outras entidades /órgãos 
financiadores, especialmente aqueles que participaram no apoio do projeto em 
conjunto com o CNPq.

7.5. O material de divulgação de eventos, impressos em geral, publicações e a 
publicidade relativa a eles, de trabalhos e atividades apoiadas ou financiadas pelo 
CNPq, deverão trazer a logomarca deste em lugar visível, de fácil identificação em 
escala e tamanho proporcionais a leitura. Esclarecimentos a respeito e os padrões 
a observar devem ser objeto de consulta prévia junto à área de comunicação social 
do CNPq (comunicação@cnpq.br).

7.6. Os mesmos materiais de divulgação de eventos, impressos em geral, 
publicações e a publicidade relativa a eles deverão trazer a logomarca de outras 
entidades/órgãos financiadores, em lugar visível, de fácil identificação, e em escala 
e tamanho proporcionais à área de leitura.

7.7. As ações publicitárias atinentes a propostas financiadas com recursos da 
União deverão observar rigorosamente as disposições contidas no§ 1º do art. 37 da 
Constituição Federal, como também aquelas consignadas em Instrução Normativa 
da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República.

8. PREMIAÇÃO
 A divulgação dos resultados dos trabalhos vencedores ocorrerá no dia 
30 de novembro de 2016 às 16 horas. De acordo com os critérios já estabelecidos, 
a comissão avaliadora classificará os melhores trabalhos que serão premiados da 
seguinte forma:

Colocação Ensino Fundamental Ensino Médio

1º lugar
Bolsas de iniciação 
científica Júnior, certificado 
e placa de menção honrosa

Bolsas de iniciação científica 
Júnior, certificado e placa de 
menção honrosa

2º lugar Certificado e placa de 
menção honrosa

Certificado e placa de menção 
honrosa

3º lugar Certificado e placa de 
menção honrosa

Certificado e placa de menção 
honrosa

8.1. Serão concedidas 10 bolsas de Iniciação Científica Júnior - ICJ, a cargo do 
CNPq.

8.2. As bolsas de Iniciação Científica Júnior - ICJ submetem-se ao disciplinamento 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 
especialmente à RN-017/2006.

9. CRONOGRAMA

Abertura do Edital 13 de julho
Início das Inscrições dos trabalhos 13 de julho
Prazo final para inscrição dos trabalhos 30 de outubro
Divulgação do resultado da seleção de trabalhos 20 de novembro
Divulgação da Programação 20 de novembro
Prazo final para agendamento de visitação 25 de novembro
Montagem dos estandes 28 de novembro
Dias do evento 29 e 30 de novembro

10.  CONTATOS
Endereço: Rua Sá e Albuquerque, 384 – Jaraguá – Maceió / AL – CEP: 57.022-180
E-mail: contato@experiment.al.gov.br
Telefones: (82)  3315-1577
Redes sociais:
1ª ExperimentAL :   www.experiment.al.gov.br
                             

Maceió, 13 de julho de 2016.

Pablo Viana da Silva
Secretário de Estado da Ciência da Tecnologia e da Inovação – AL

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 30010 000009/2016
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação 
– SECTI;
CONTRATADA: SOLANGE RIBEIRO ROCHA - EPP.
CNPJ n°: 17.974.532/0001-22.
OBJETO: Este contrato tem como objeto a contratação emergencial de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação para a sede da 
Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação – SECTI; 
DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2016.
VALOR GLOBAL: R$ 13.335,48 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
quarenta e oito centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa de que trata o presente Contrato corre 
através da do Programa de Trabalho – 19.122.0004.2001.0000 - Manutenção das 
Atividades do Órgão, PI 002259 - Todo Estado, Natureza de despesa: 3.3.90.39-
78 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica, Fonte 0100000000 – Recursos do 
Tesouro Estadual.
SIGNATÁRIOS: Sr. Pablo Viana da Silva, pela SECTI e Sr. Epitacio Mendes Silva 
Júnior, pela SOLANGE RIBEIRO ROCHA – EPP.

. .

Secretaria de Estado da Cultura - SECULT/AL
EVENTOS FUNCIONAIS ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR

ERRATA Edital nº 016/2016 – SECULT
IV Edital de Prêmio de Incentivo à Produção Audiovisual em Alagoas.

Processo administrativo nº 2600 001325/2015

Onde se lia no item 1.1: 
1.1 – Constitui objeto do presente edital a realização de concurso público para 
seleção de projetos para a produção de curtas metragens de obras audiovisuais 
brasileiras independentes (até 26 minutos), que se destina a estimular a produção 
audiovisual realizada em Alagoas. 

Leia-se: 
1.1 - Constitui objeto do presente edital a realização de concurso público para se-
leção de projetos para a produção de obras audiovisuais brasileiras independentes 
nos formatos de CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO, CURTA-METRAGEM DO-
CUMENTÁRIO (até 26 minutos); LONGA-METRAGEM e TELE-FILME.

Onde se lia no item 3.1: 
 3.1 - As inscrições para o PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVI-
SUAL EM ALAGOAS, através da seleção de curtas metragens com duração igual 
ou inferior a vinte e seis minutos, estarão abertas no período de 23 de junho a 08 
de agosto de 2016.

Leia-se: 
3.1 - As inscrições para o PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVI-
SUAL EM ALAGOAS, através da seleção de curtas metragens com duração igual 
ou inferior a vinte e seis minutos, estarão abertas no período de 29 de julho a 12 de 
setembro de 2016.


