
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Campus Serra 

 

RESULTADO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS JUNTO AO IFES 

Avaliação do pedido do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo enviado no dia 

01/11/2019 com os seguintes dados: 

Título do projeto: Criação de Banco de Dados para Investigação de Incêndio. 

Objeto: Formar núcleo de estudos, a qual integrará os conhecimentos dos pesquisadores do IFES 

nas áreas de sistemas inteligentes e ciência dos materiais, e Oficiais peritos do CBMES para 

aumentar os conhecimentos acerca das técnicas analíticas aplicadas em investigação de incêndio, 

através de estudos técnico-científicos, conforme este plano de trabalho. 

Coordenador da Parceria: Adilson Ribeiro Prado 

Grupo de pesquisa: GAMA 

Linha de pesquisa: Ciências dos Materiais aplicada a Engenharia 

 

T1 - Critérios de avaliação da estrutura técnica e metodológica da proposta: 

Item solicitado Pontos Peso 

a. Aderência da proposta aos objetivos e diretrizes do presente Edital e suas 

Especificações Complementares. 
2 5 

b. Clareza da proposta metodológica para o desenvolvimento dos objetivos do projeto. 2 5 

c. Previsão de instrumentos de registro, monitoramento e sistematização das ações 

executadas. 
2 5 

d. Potencial de desenvolvimento de invenção com proteção intelectual. 1 5 

e. Aderência e adequação da proposta orçamentária para execução das ações 0 5 

Pontuação Obtida   35 

 

No dia 04/12/2019, a Comissão Primária de Avaliação se reuniu e avaliou que a submissão está conforme as 

regras do edital e que dada a pontuação obtida, considera-se aceita a manifestação de interesse do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e assim, a proposta pode seguir para a sua formalização. 

A comissão solicita que o plano de trabalho apresente mais detalhes sobre a questão de orçamento (recursos 

financeiros e econômicos), no entanto não poderá haver modificação do objeto da proposta. 

 

Comissão Primária de Avaliação do Edital de Chamada Pública para manifestação de Interesse para 

Realização de Desenvolvimento de Projetos junto ao Ifes Campus Serra 

 


