chamada pública 2019
prazo para submissão de propostas:
início: 2 de maio de 2019
término: 11 de junho de 2019 às 23h59
(horário de Brasília)
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Introdução
O Instituto Serrapilheira recebe inscrições para a Segunda Edição do
Camp Serrapilheira.
O objetivo do Camp é mapear e fornecer apoio a novas formas
de divulgação científica no Brasil. É composto por um evento e,
posteriormente, pelo suporte financeiro aos projetos selecionados.

Sobre o Instituto Serrapilheira
Criado em 2017, o Instituto Serrapilheira é a primeira instituição
privada do país, sem fins lucrativos, de fomento à ciência.
Atua nas áreas de (i) pesquisa e (ii) divulgação científica, por meio do
apoio a projetos e outras iniciativas.

Fases
O Camp Serrapilheira se divide em duas fases:
A primeira consiste em uma pré-seleção, com chamada pública para
participação no evento.
A segunda, numa seleção final de projetos a serem apoiados.
A participação na 2ª fase é restrita às iniciativas pré-selecionadas na
1ª fase das edições de 2018 e 2019. Ou seja, projetos que participaram
da chamada pública e do evento de 2018 ou 2019.
Observação: Na 1ª fase do evento de 2018 foram selecionadas 50
organizações. Aquelas que não foram aprovadas na 2ª fase desde
já estão convidadas a enviar projetos diretamente para a 2ª fase do
Camp de 2019. Nenhuma dessas organizações poderá se candidatar
para a seleção da 1ª fase da atual chamada.
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Descrição do evento
Data e local: setembro de 2019, Rio de Janeiro.
Com duração de quatro dias, o evento propõe atividades abertas ao
público e sessões reservadas aos representantes das organizações
selecionadas por meio desta chamada.
• Palestras e debates
• Workshops
• Sessões de apresentação dos participantes
• Sessões científicas

Esta chamada se destina a:
• Representantes de iniciativas estruturadas, sejam organizações,
empresas, instituições de ensino ou projetos independentes de
atuação comprovada, com:
• experiência prévia em trabalhar com conteúdos científicos
• clareza do público para o qual divulgam
• argumentos para defender a escolha do público
• Cientistas com atividades de divulgação
• Não cientistas que possam demonstrar relação relevante com temas
científicos, instituições científicas e/ou pesquisadores

camp serrapilheira - chamada pública 2019

3

www.serrapilheira.org

Esta chamada não se destina a:
• Pessoas que não possam comprovar vínculos com uma iniciativa estruturada 1
• Representantes de iniciativas dedicadas exclusivamente à divulgação de
ciências de áreas fora do âmbito de atuação do Serrapilheira 2
• Organizações e projetos sem qualquer vínculo com as ciências e/ou que não
possam demonstrar relações relevantes com questões, instituições científicas
e/ou pesquisadores
• Projetos dirigidos a “todos”, e portanto a nenhum público específico
• Organizações já apoiadas pelo Camp Serrapilheira 3

1

• entidade privada sem fins lucrativos
• entidade privada com fins lucrativos
• grupo de pesquisa independente (sem vínculo institucional)
• instituição de ensino fundamental ou médio (pública ou privada)
• instituto de pesquisa (sem vínculo com universidade)
• organização internacional
• outras instituições públicas
• pessoa física (desde que represente um projeto independente e que
possa comprovar sua atuação)
• universidade pública ou privada (extensão universitária, programa, orgão,
laboratório, grupo de estudos / pesquisa ou qualquer atividade ligada à
universidade)

2

Áreas apoiadas pelo Serrapilheira: ciências naturais (ciências da vida,
geociências, física, química), ciência da computação e matemática.

3

Diferentes institutos ou departamentos dentro de uma mesma
universidade podem concorrer.
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Que tipos de iniciativas apoiamos?
Buscamos estratégias criativas para a divulgação científica. Tais iniciativas devem ter
por escopo despertar o interesse pela ciência em diferentes públicos e contextos, com
potencial de ampliar sua capacidade de alcance e desenvolver novas audiências.
Apoiamos projetos cujos principais objetivos sejam a divulgação das ciências, o
pensamento científico e seus métodos. Tal suporte ocorrerá por meio de:
• arte
• ciência cidadã
• educação
• jornalismo impresso ou digital
• mídias digitais (podcasts, Youtube etc)
• museus, eventos e programas
• rádio e televisão

Seleção e apoios
1ª fase: Participação no Camp
Nesta fase, serão selecionadas propostas que apresentem as principais ideias e
experiências das organizações proponentes. Cada proponente poderá enviar, no
máximo, uma proposta.
Em 2019, representantes de até 35 iniciativas serão selecionados para receber:
• Acesso a todas as atividades do evento
• Possibilidade de apoio financeiro a projetos na 2ª fase

Observação: Os proponentes poderão pleitear apoio logístico (transporte e
hospedagem), cuja aprovação só ocorrerá depois da análise de cada caso.

2ª fase: Apoio financeiro
Candidatos selecionados na 1ª fase e que tiverem participado de todo o evento serão
convidados a submeter propostas para concorrer ao apoio financeiro. Até 14 projetos
poderão receber:
• Recursos financeiros de até R$ 100 mil, para um ano de atividades
• Acompanhamento no desenvolvimento dos projetos
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Critérios de Seleção
1ª Fase:
• Experiência e histórico da organização e seu representante
• Originalidade e relevância de suas iniciativas
• Qualidade do conteúdo proposto para a sessão

2ª Fase:
• Qualidade e clareza do projeto a ser apoiado
• Trabalhos prévios da organização proponente
• Clareza quanto ao público alvo e argumentos para defender a escolha deste público
• Referências externas e recomendações

Observação: os critérios de seleção dos projetos para a 2ª fase, bem como as instruções
sobre como submetê-los, serão apresentados durante o evento.

Comitê de Seleção
O comitê é formado por um grupo multidisciplinar composto por cientistas, jornalistas,
artistas, educadores e divulgadores científicos. Tem papel consultivo e faz ranqueamentos
e indicações, cabendo ao Serrapilheira a elaboração da lista final de aprovados.

Funcionamento da Seleção
• A equipe executiva fará uma triagem para eliminar projetos fora do escopo e carentes
dos pré-requisitos básicos
• Cada membro do comitê avaliará até 50 projetos
• Pelo menos 2 membros do comitê farão a revisão de cada projeto
• Cada membro do comitê apresentará pareceres completos e o ranqueamento dos 10
projetos por ele indicados
• Sob a liderança da equipe executiva, os membros do comitê se reunirão para identificar
consensos e discutir divergências:
• Projetos com dois pareceres positivos serão priorizados
• Projetos com um parecer negativo e um parecer positivo serão discutidos até que se
chegue a uma decisão coletiva
• Ao final da reunião será elaborada uma lista de até 50 indicações validadas pelo comitê
• A partir da lista indicada pelo comitê, mas não se limitando a ela, a equipe do
Serrapilheira consolidará a lista final dos 35 selecionados

Desempate e diversidade: diante de empates entre projetos e da eventual falta de
diversidade de gênero, racial ou regional do grupo, caberá à equipe executiva a
prerrogativa de sugestões e/ou alterações na lista dos indicados.
camp serrapilheira - chamada pública 2019
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Conflito de interesses
Candidatos devem declarar conflito de interesse caso, na data de sua inscrição na
Chamada Pública:
• Integrarem, ou tenham integrado, qualquer dos Conselhos do Serrapilheira;
• Tenham qualquer tipo de relação de parentesco com membros dos Conselhos do
Serrapilheira;
• Façam, ou tenham feito parte da diretoria, equipe executiva ou quadro de
funcionários do Serrapilheira;
• Sejam ou tenham sido representantes legais do Serrapilheira.
• Tenham qualquer tipo de relação de parentesco com representantes legais,
membros da diretoria, equipe executiva ou integrantes do quadro de funcionários
do Serrapilheira;
• Tenham qualquer tipo de parceria empresarial ou profissional, incluindo contratos
de prestação de serviço, de qualquer natureza, firmados com o Serrapilheira, seus
conselheiros, representantes legais, integrantes da sua diretoria ou de sua equipe
executiva.
• Sejam afiliados a instituições lideradas ou aconselhadas por conselheiros do
Serrapilheira, seus representantes legais ou integrantes de sua diretoria ou equipe
executiva.
• Tenham como membros de seus conselhos, no caso de pessoas jurídicas,
integrantes dos conselhos do Serrapilheira, seus representantes legais, integrantes
da diretoria, da equipe executiva e de funcionários do Serrapilheira ou, ainda,
prestadores de serviços do Serrapilheira.

Os casos de conflito de interesses serão avaliados individualmente.

Como se inscrever
O link para o formulário de inscrição será publicado no dia 2 de maio
no site do instituto: www.serrapilheira.org
Prazo final para submissão de propostas de sessões:

11 de junho de 2019, às 23:59. Horário de Brasília.
Atenção!
Esta submissão refere-se apenas à 1ª fase, ou seja, à participação no evento.
Os procedimentos para submissão de projetos para a 2ª fase serão apresentados
durante o evento.
Caso tenha alguma dúvida, escreva para:
divulgacaocientifica@serrapilheira.org
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Informações que serão pedidas no formulário
Dados pessoais:
Nome, data de nascimento, cidade, estado, email, telefone, raça/etnia, gênero.

Dados da organização:
Nome, tipo de organização (ONG, empresa, instituição de ensino e/ou pesquisa,
projeto independente), principais plataformas de divulgação (arte, ciência cidadã,
educação, espaços culturais, eventos e programas, jornalismo impresso ou digital,
museu/espaço cultural, podcast, rádio e televisão, Youtube), data de criação,
website e redes sociais.
Observação: não serão aceitos documentos enviados por Dropbox ou Google Drive.
Certifique-se de que todos os materiais apresentados estejam online.

Perguntas
O que é e o que faz a organização?
Descreva a missão e estratégia de atuação sua organização.

Principais projetos
Descreva seus principais projetos em no máximo três parágrafos.
Liste-os com seus respectivos links.

Proponha uma apresentação de 15 minutos para o Camp Serrapilheira
Sua sessão deve abordar um tema em divulgação científica, relacionado à
experiência da sua organização.
1. Título
2. Premissa e descrição

Apresente a premissa de sua sessão, a descrição e os principais tópicos abordados.

Por que sua organização deve ser escolhida para participar do Camp
Serrapilheira?
Descreva como sua organização contribui para o campo da divulgação científica
no Brasil, os impactos de suas atividades e seus diferenciais em relação a iniciativas
similares. Além disso, explique por que participar do Camp Serrapilheira é
importante para sua organização.

Indique três pessoas que possam recomendar seu trabalho
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Chamada Pública: de 02 de maio a 11 de junho de 2019
Data e local do evento: setembro de 2019, Rio de Janeiro

Cronograma
1ª Fase

02 de maio

publicação da Chamada Pública

11 de junho

prazo final para submissão de propostas

Junho a julho

Revisão das propostas

Agosto

Anúncio dos participantes selecionados na 1ª fase
e da programação do evento

2ª Fase

Setembro

Evento do Camp 2019

Outubro

Chamada Privada para projetos dos participantes do
evento do Camp

Novembro

Avaliação dos projetos

Dezembro

Divulgação dos resultados da 2ª fase

Março 2020

Previsão do primeiro aporte de recursos
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Ressalva legal
O Instituto Serrapilheira se reserva o direito de cancelar, suspender,
modificar ou postergar, a qualquer momento e sem motivo declarado,
o processo de seleção a que se refere esta Chamada, mediante simples
aviso publicado nos mesmos meios de divulgação da presente Chamada.
Nenhum pagamento ou ressarcimento será devido, a qualquer título,
a qualquer pessoa, incluindo mas não se limitando a potenciais
candidatos, candidatos que já tenham submetido projetos e instituições
às quais tais candidatos ou potenciais candidatos sejam vinculados,
em razão da participação de tais candidatos, potenciais candidatos
e projetos no processo de seleção objeto desta Chamada, ou de seu
cancelamento, suspensão, modificação ou postergação.
A preparação e a submissão dos projetos ao processo de seleção
objeto desta Chamada ficam por conta e risco dos candidatos, os
quais deverão arcar integralmente com os respectivos custos. Os
candidatos reconhecem que cabe ao Serrapilheira arbitrar o processo
de seleção, observados os procedimentos descritos nesta Chamada.
Sendo assim, não caberá nenhum tipo de reclamação, pedido de
revisão, ressarcimento de custos, despesas ou indenização na hipótese
de não seleção de projetos submetidos, em qualquer fase ou etapa dos
processos descritos nesta Chamada.
Caso tenha alguma dúvida, escreva para:
divulgacaocientifica@serrapilheira.org
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