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Centro Lucio Costa/CLC – Centro Regional de Formação em Gestão do 

Patrimônio – Centro de Categoria II da UNESCO 

Departamento de Articulação e Fomento/DAF 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN 

 

 

1ª CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISAS DO CENTRO LUCIO COSTA 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Autarquia Federal 

vinculada ao Ministério da Cultura do Brasil, por intermédio do Centro Regional de 

Formação em Gestão do Patrimônio - Centro Lucio Costa - CLC, Centro de Categoria II 

sob os auspícios da UNESCO, sediado no Palácio Gustavo Capanema, Rua da 

Imprensa, 16, sala 901, Centro, Rio de Janeiro - RJ - Brasil, torna pública a seleção de 

pesquisas inéditas e individuais, em português ou espanhol, sobre a preservação e 

gestão do patrimônio cultural nos países de línguas portuguesa e espanhola da América 

do Sul e de língua portuguesa da África e Ásia.   

O Centro Lucio Costa tem entre seus objetivos a pesquisa, a capacitação e a difusão de 

conhecimentos em gestão do patrimônio cultural, com vistas à ampliação das 

possibilidades de atuação de profissionais e instituições que lidam com a preservação de 

bens culturais na Região formada pelos países de língua oficial portuguesa e espanhola 

da América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela), de língua portuguesa da África (Angola, Cabo Verde, 

Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e Ásia (Timor 

Leste). 

As atividades do Centro são orientadas por um Programa de Formação que tem como 

princípios o intercâmbio de informações, a cooperação entre profissionais e 

pesquisadores da área e a troca de experiências na preservação do patrimônio, sobretudo 

no âmbito da gestão. O Programa foi estruturado para que o CLC seja um centro de 

referência, com base no desenvolvimento de ações em torno da produção de 

conhecimento e da formação de uma rede colaborativa entre profissionais, 

pesquisadores e instituições voltadas para a preservação do patrimônio cultural nos 

países da Região, e com os parceiros da UNESCO. 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente seleção consiste na contratação de pessoas físicas para 

desenvolverem pesquisas de caráter inédito, nos países de línguas portuguesa e 

espanhola da América do Sul e de língua portuguesa da África e Ásia, conforme as 

especificações constantes na presente Chamada. 

2. DAS VAGAS 

2.1. O CLC oferecerá até 10 (dez) vagas que serão preenchidas buscando contemplar o 

conjunto dos países da Região e a adequação das propostas aos objetivos e temáticas da 

presente Chamada. 

2.2. Não haverá nenhum comprometimento, por parte do CLC, com o preenchimento 

total das vagas oferecidas. 

3. DOS OBJETIVOS 
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3.1. Desenvolver o conhecimento acerca das diferentes estruturas, práticas e ideários 

institucionais, culturais e sociais capazes de configurar sistemas e políticas de 

preservação e gestão do patrimônio cultural nos países que compõem a Região do CLC, 

fomentando a colaboração por meio de trocas entre pesquisadores nos países de línguas 

portuguesa e espanhola da América do Sul e de língua portuguesa da África e Ásia; 

3.2. Favorecer nos países de línguas portuguesa e espanhola da América do Sul e de 

língua portuguesa da África e Ásia a cooperação entre instituições, políticas, ações e 

processos regionais e multilaterais de gestão do patrimônio cultural, assim como 

promover a comunicação e a disseminação de critérios e instrumentos operacionais da 

Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural e de outras 

convenções da UNESCO relacionadas ao patrimônio; 

3.3. Favorecer a construção de análises críticas e a produção de diagnósticos a respeito 

de aspectos da preservação e gestão do patrimônio cultural; 

3.4. Fomentar a produção de dados que permitam informar o estado da arte ou ilustrar o 

panorama da preservação e gestão do patrimônio cultural da Região;  

3.5. Favorecer a participação de pesquisadores de diferentes nacionalidades e culturas 

com o objetivo de promover e facilitar a criação e manutenção de redes de pesquisa 

colaborativa que contribuam para o intercâmbio de informações e interação entre os 

países da Região. 

4. DAS COMISSÕES 

4.1. Comissão Organizadora 

A Comissão Organizadora, composta por representantes do CLC, ficará responsável 

pela avaliação documental do processo seletivo, homologação das inscrições, 

acompanhamento da formalização dos contratos dos candidatos selecionados junto à 

UNESCO, acompanhamento da avaliação dos produtos e da organização do Seminário 

de Pesquisas. 

4.2. Comissão Científica 

A Comissão Científica, responsável pela avaliação dos Projetos de Pesquisa no processo 

seletivo, acompanhamento das pesquisas selecionadas, avaliação e aprovação dos 

produtos e organização do Seminário de Pesquisas, será composta por representantes do 

CLC, do Mestrado Profissional do IPHAN e da UNESCO e por profissionais com 

notório conhecimento na área da presente Chamada, podendo contar com a participação 

de pareceristas. 

5. DAS TEMÁTICAS CONTEMPLADAS 

5.1. Serão selecionados projetos referentes à pesquisa sobre a preservação e gestão do 

patrimônio cultural, que analisem ações e políticas realizadas por diferentes setores da 

sociedade de cada país (de caráter público ou privado), conforme as perspectivas 

cultural e histórica, nos países de línguas portuguesa e espanhola da América do Sul e 

de língua portuguesa da África e Ásia. 

5.2. Áreas temáticas prioritárias: 
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  a) Práticas de gestão do Patrimônio da Humanidade; 

  b) Panorama comparativo de políticas públicas e gestão participativa do 

Patrimônio da Humanidade entre dois ou mais países da Região. 

6. DOS REQUISITOS 

6.1. Poderão apresentar propostas pessoas físicas que comprovem ter residência ou 

nacionalidade em um dos países da Região (Argentina, Angola, Bolívia, Brasil, Cabo 

Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 

Paraguai, Peru, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Uruguai, Venezuela). 

6.2. Os candidatos devem possuir graduação em nível superior. 

6.3. Os candidatos devem estar disponíveis para participação em seminário de pesquisa 

de até uma semana a ser organizado pelo CLC na segunda quinzena do mês de junho de 

2016 na cidade do Rio de Janeiro, conforme indicado no item 17 (DO SEMINÁRIO DE 

PESQUISAS). 

6.4. Não será aceita a participação de candidatos: 

a) Vinculados à estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Brasil); 

b) Que tenham pendências com o Centro Lucio Costa, IPHAN e UNESCO 

relativas a relatórios técnicos, produtos e prestação de contas decorrentes de 

outros projetos; 

c) Que tenham sido selecionados e/ou estejam participando de Chamada 

simultânea do Centro Lucio Costa. 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1. As inscrições serão realizadas, via internet, do dia 15 de maio de 2015 até às 

23h59min (horário de Brasília/DF - Brasil) do dia 14 de agosto de 2015, no endereço 

eletrônico http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/. 

7.2. A seguinte documentação deverá ser enviada, na etapa de inscrição, por meio do 

endereço eletrônico http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/: 

a) Projeto de Pesquisa, conforme formatação indicada no item 7.5., sem 

qualquer informação que identifique o autor; 

b) Cópia do documento de identificação que comprove nacionalidade ou do 

passaporte; 

c) Cópia de documento que comprove o local de residência; 

d) Currículo do candidato;  

e) Cópia do diploma e/ou certificado de conclusão do curso de graduação em 

nível superior. 

https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
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7.3. O item a) deverá ser encaminhado no formato PDF. Todos os outros itens deverão 

ser encaminhados nos formatos PDF, JPEG ou PNG. 

7.4. Os documentos, ao serem digitalizados, deverão ser identificados e intitulados 

conforme seu tipo (Exemplos: Documento de identidade, Currículo, Comprovante de 

Residência etc.). 

7.5. O Projeto de Pesquisa deve ser apresentado em, no máximo, 20 (vinte) laudas, folha 

em tamanho A4 (21 cm X 29,7 cm), em espaço 1,5, Fonte Times New Roman, tamanho 

12, margem superior 2,5, margem inferior 2,5, esquerda 3,0 e direita 3,0; nota de pé de 

página fonte tamanho 10, com espaçamento simples; páginas numeradas 

sequencialmente; emprego de itálico ao invés de sublinhado (exceto em endereços 

URL). 

7.5.1. O Projeto de Pesquisa deve ser estruturado da seguinte forma: 

a) Resumo (máximo de 20 linhas); 

b) Introdução e justificativa, com análise da bibliografia pertinente ao tema de 

estudo proposto e plano de desenvolvimento; 

c) Objetivos; 

d) Referencial teórico-metodológico; 

e) Fontes de pesquisa e método de levantamento e tratamento das fontes; 

f) Cronograma detalhado de atividades, considerando o calendário da presente 

Chamada; 

g) Bibliografia geral, conforme exemplos constantes no Anexo II. 

7.5.2. O projeto deverá ser apresentado, obrigatoriamente, nas línguas portuguesa ou 

espanhola. 

7.6. O processo de avaliação documental e homologação das inscrições será conduzido 

pela Comissão Organizadora, soberana em suas decisões, composta por representantes 

do CLC. 

7.7. É facultado à Comissão Organizadora promover ou determinar diligências 

destinadas à comprovação e/ou correção de informações constantes da documentação. 

7.8. Caso a Comissão Organizadora solicite a retificação da documentação, o candidato 

deverá realizar nova inscrição respeitando o prazo constante no item 7.1. 

7.9. Caso haja mais de uma inscrição por candidato, somente a última inscrição efetuada 

será considerada válida. 

7.10. Os proponentes que não apresentarem a documentação exigida e/ou a 

apresentarem fora do prazo não terão suas inscrições homologadas pela Comissão 

Organizadora. 
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7.11. Caso o proponente tenha sua inscrição homologada, estará apto a participar da 

próxima etapa da presente Chamada, especificada no item 8. (DA SELEÇÃO DOS 

PROJETOS). 

7.12. A lista das inscrições homologadas será publicada no endereço 

http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/ e no sítio eletrônico do 

CLC/IPHAN (http://portal.iphan.gov.br) no dia 19 de agosto de 2015. 

8. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

8.1. O processo de seleção dos projetos será conduzido pela Comissão Científica, 

soberana em suas decisões, composta por representantes do CLC, do Mestrado 

Profissional do IPHAN e da UNESCO, profissionais com notório conhecimento na área 

e poderá contar com a participação de pareceristas. A Comissão selecionará os projetos 

com base em análise técnica, considerando os critérios de clareza, coerência, 

pertinência, relevância, estrutura formal e adequação às temáticas da Chamada. 

8.2. É facultado à Comissão Científica promover ou determinar diligências destinadas à 

comprovação de informações constantes do Projeto de Pesquisa. 

8.3. A lista dos candidatos aprovados será publicada no endereço 

http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/ e no sítio eletrônico do 

CLC/IPHAN (http://portal.iphan.gov.br) no dia 19 de outubro de 2015. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Caso o candidato tenha justificativa para contestar o resultado do processo de 

seleção dos projetos, poderá apresentar recurso no formulário disponível no endereço 

eletrônico http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/ até às 23h59min 

(horário de Brasília/DF - Brasil) do dia 21 de outubro de 2015. 

9.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Científica. 

9.3. Os resultados dos recursos, julgados Deferido ou Indeferido, serão divulgados na 

página eletrônica http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/ no dia 30 de 

outubro de 2015, não cabendo contestação às decisões da Comissão Científica. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE 

10.1. A lista de classificação final será publicada no endereço 

http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/ e no sítio eletrônico do CLC/IPHAN 

(http://portal.iphan.gov.br) no dia 30 de outubro de 2015. 

10.2. Os candidatos selecionados deverão confirmar seu interesse no desenvolvimento 

da pesquisa por meio do endereço http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/ 

até às 23h59min (horário de Brasília/DF - Brasil) do dia 2 de novembro de 2015. No 

caso de não haver confirmação, o candidato será desclassificado. 

11. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
http://portal.iphan.gov.br/
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
http://portal.iphan.gov.br/
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
http://portal.iphan.gov.br/
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
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DESCRIÇÃO DATAS 

Inscrições dos candidatos 

Até às 23h59min (Horário de 

Brasília/DF - Brasil) do dia 14 de 

agosto de 2015 

Homologação e divulgação das inscrições válidas 19 de agosto de 2015 

Seleção dos projetos Até 16 de outubro de 2015 

Divulgação dos resultados 19 de outubro de 2015 

Solicitação de recursos 

Até às 23h59min (horário de 

Brasília/DF - Brasil) do dia 21 de 

outubro de 2015 

Resultado do julgamento dos recursos e divulgação 

da classificação final 
30 de outubro de 2015 

Prazo para confirmação de participação 

Até às 23h59min (Horário de 

Brasília/DF - Brasil) do dia 2 de 

novembro de 2015 

Início das atividades 10 de novembro de 2015 

12. DOS PRODUTOS:  

12.1. Os produtos da atividade de pesquisa são: 

a) Produto 1: Adequação do Projeto de Pesquisa às considerações da Comissão 

Científica. 

b) Produto 2: Catalogação das instituições e fontes arquivísticas/bibliográficas 

pesquisadas, conforme modelos indicados pelo CLC (Anexo I); discussão 

bibliográfica, elaborada conforme orientação da Comissão Científica. 

c) Produto 3: 1ª Versão do texto monográfico, contendo introdução, 

desenvolvimento em capítulos, considerações finais e referências bibliográficas.  

d) Produto 4: Relatório da participação no I Seminário de Pesquisas do CLC, com 

no mínimo 5 (cinco) laudas, incorporando e discutindo os debates e os diálogos 

com as pesquisas dos outros participantes, conforme orientações da Comissão 

Científica. 

e) Produto 5: Versão final do texto monográfico, contendo introdução, 

desenvolvimento em capítulos, considerações finais e referências bibliográficas.  

12.2. O produto 4 deve ser entregue com as seguintes especificações: 

a) Folha em tamanho A4 (21 cm X 29,7 cm); texto em espaço 1,5; fonte Times New 

Roman, tamanho 12; na cor preta; páginas numeradas sequencialmente; emprego de 

itálico ao invés de sublinhado (exceto em endereços URL); figuras e tabelas inseridas 
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no texto, e não no final do documento na forma de anexos; notas de rodapé e finais em 

espaço simples, com fonte em tamanho 10; margens superior e inferior de 2,5 cm, 

margens esquerda e direita de 3,0 cm. 

12.3 Os produtos 3 e 5 devem ser entregues com as seguintes especificações: 

a) O texto deverá conter de 60 (sessenta) a 80 (oitenta) laudas, folha em tamanho A4 

(21 cm X 29,7 cm), com espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

margem superior 2,5, margem inferior 2,5 esquerda 3,0 e direita 3,0, nota de pé de 

página fonte tamanho 10, com espaçamento simples; páginas numeradas 

sequencialmente; emprego de itálico ao invés de sublinhado (exceto em endereços 

URL). Na contagem das páginas, além do texto, deverão ser consideradas as imagens, 

tabelas, gráficos, listagens etc. que servirem para a formulação das análises ou que 

foram produzidos como resultado das mesmas, bem como a bibliografia e fontes 

consultadas, obrigatoriamente apresentadas. As informações não textuais de caráter 

ilustrativo não deverão ser paginadas. 

b) Referências informadas em URL - Uniform Resource Locator (Localizador Padrão 

de Recursos); 

c) Padrões de estilo e requisitos bibliográficos (ver Anexo II); 

d) Título de, no máximo, 15 (quinze) palavras; 

e) Resumo na língua original e Abstract com, no máximo, 250 (duzentos e cinquenta) 

palavras cada;  

f) Palavras-chave na língua original e Keywords com, no mínimo 03 (três) e no máximo 

de 05 (cinco) palavras cada;  

g) Notas de rodapé; tabelas, gráficos ou figuras; e referências bibliográficas, conforme a 

formatação indicada no Anexo I. 

h) Gráficos e tabelas apresentando título alinhado à esquerda, acima do gráfico ou 

tabela, no formato Times New Roman, tamanho 11, normal; 

i) Ilustrações e figuras apresentando legenda com fonte Times New Roman em tamanho 

9, em estilo normal; arquivos originais em extensão JPG ou TIF, com resolução em 300 

dpi.  

j) Citações no corpo do texto no sistema autor-data-página. Ex.: (Harvey, 1983: 15).  

k) As referências bibliográficas deverão estar em ordem alfabética, conforme exemplos 

constantes do Anexo II desta Chamada Pública. 

12.4. Os produtos deverão ser apresentados, obrigatoriamente, na língua portuguesa ou 

na língua espanhola. 

12.5. Os produtos deverão ser encaminhados em arquivo word pelo endereço eletrônico 

chamadaspublicas.clc@iphan.gov.br nos prazos estabelecidos no item 15 (DOS 

PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS). 

13. DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO 
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13.1. Os candidatos selecionados deverão formalizar contrato de autor com a 

UNESCO/Brasil, com vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as atividades 

estabelecidas no item 15 (DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS). 

13.2. Serão selecionados até 10 (dez) Projetos de Pesquisa no valor individual total de 

R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo que a liberação dos recursos será feita a 

cada autor da seguinte forma:  

a) 1 (uma) parcela de R$2.000,00 (dois mil reais) mediante entrega do Produto 1, 

sua avaliação e aprovação; 

b) 1 (uma) parcela de R$4.000,00 (quatro mil reais), mediante entrega do Produto 

2, sua avaliação e aprovação; 

c) 1 (uma) parcela de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mediante entrega do Produto 3, 

sua avaliação e aprovação; 

d) 1 (uma) parcela de R$2.000,00 (dois mil reais), mediante entrega do Produto 4, 

sua avaliação e aprovação; 

e) 1 (uma) parcela de R$9.000,00 (nove mil reais), mediante entrega do Produto 5, 

sua avaliação e aprovação. 

13.3. O pagamento das parcelas está condicionado à aprovação dos produtos.  

13.4. Caso os contratados tenham algum produto pendente de aprovação, o pagamento 

subsequente será liberado somente após o aceite do produto revisto. 

13.5. Os pagamentos serão realizados em moeda brasileira (Real), convertida para a 

moeda local do país do candidato no câmbio do mês de pagamento, por meio de 

depósito em conta bancária.  

14. DA RESCISÃO 

14.1. O não cumprimento dos prazos contidos nesta Chamada implicará na rescisão do 

Contrato através de notificação escrita. 

14.2. O não atendimento, dentro do prazo, das exigências feitas pela Comissão 

Científica para aprovação dos produtos detalhados no item 12. (DOS PRODUTOS), 

implicará na rescisão do Contrato através de notificação escrita. 

14.3. O candidato poderá requerer cancelamento do contrato por meio de solicitação 

escrita, o que implicará em rescisão contratual. 

15. DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

15.1. As atividades serão iniciadas no dia 10 de novembro de 2015. 

15.2. O candidato que tiver seu projeto selecionado terá que entregar os produtos 

discriminados no item 12 (DOS PRODUTOS) nos prazos definidos na tabela abaixo:  
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Prazos de entrega 

Produto 1 – Até às 23h59min (Horário de Brasília/DF- Brasil) do dia 10 de 

dezembro de 2015 

Produto 2 – Até às 23h59min (Horário de Brasília/DF - Brasil) do dia 10 de 

fevereiro de 2016 

Produto 3 – Até às 23h59min (Horário de Brasília/DF - Brasil) do dia 10 de 

maio de 2016 

Produto 4 – Até às 23h59min (Horário de Brasília/DF - Brasil) do dia 15 de 

julho de 2016 

Produto 5 – Até às 23h59min (Horário de Brasília/DF - Brasil) do dia 5 de 

outubro de 2016 

 

16. DA AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS 

16.1. O acompanhamento técnico do desenvolvimento da pesquisa será realizado, 

mediante análise dos produtos, pela Comissão Científica. 

16.2. Caso haja exigências de adequação dos Produtos 1, 2, 3 e 4, os contratados 

deverão realizar as alterações solicitadas para nova avaliação, em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da data de envio das exigências feitas pela Comissão Científica. 

16.3. Caso haja exigências de adequação do Produto 5, os contratados deverão realizar 

as alterações solicitadas para nova avaliação do produto, em até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de envio da avaliação feita pela Comissão Científica.  

16.4. Após o recebimento dos produtos revistos, a Comissão Científica irá avaliar e 

deliberar sobre a aprovação ou reprovação dos mesmos. 

16.5. No caso de reprovação de produto, o contratado não receberá a parcela respectiva 

e terá seu contrato rescindido, conforme previsto no item 14.2. 

17. DO SEMINÁRIO DE PESQUISAS 

17.1. Com o objetivo de promover o amplo e criterioso debate dos trabalhos e 

intercâmbio entre os pesquisadores, os contratados deverão participar, obrigatoriamente, 

do I Seminário de Pesquisas do CLC e apresentar os resultados da 1
a
 Versão do texto 

monográfico, conforme as orientações da Comissão Científica. 

17.2. O I Seminário de Pesquisas do CLC ocorrerá na segunda quinzena do mês de 

junho de 2016, em data a ser definida oportunamente. 

17.3. Caberá às comissões da presente Chamada a organização do I Seminário de 

Pesquisas do CLC.  
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17.4. O CLC custeará as despesas com passagens e auxílio financeiro de estadia e 

alimentação, para a participação dos contratados no Seminário na cidade do Rio de 

Janeiro. 

17.5. Os participantes estrangeiros deverão se informar sobre a obrigatoriedade de visto 

de entrada em território brasileiro, e providenciar, em tempo hábil, documento 

concedido pelas representações diplomáticas e consulares do Brasil no exterior que 

possibilite seu ingresso e estada durante período de realização do Seminário. 

17.6. As apresentações deverão ser expostas na língua portuguesa ou espanhola. 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Caso necessário, as comprovações de cumprimento de datas e prazos constantes 

da presente Chamada são de única e exclusiva responsabilidade dos proponentes. 

18.2. Orientações e informações complementares poderão ser obtidas pelo endereço 

eletrônico chamadaspublicas.clc@iphan.gov.br. 

18.3. Os textos monográficos farão parte do acervo do CLC e poderão ser publicados 

e/ou disponibilizados na internet e no site do CLC/IPHAN mediante avaliação e 

disponibilidade orçamentária. 

18.4. Mediante a aceitação dos termos desta Chamada, o CLC fica autorizado a divulgar 

e publicar a produção técnica e científica desenvolvida pelos contratados, respeitando os 

direitos morais do autor.  

18.5. Os contratados deverão fazer referência ao CLC/IPHAN nos trabalhos publicados 

e apresentados em seminários, congressos e outros eventos, em decorrência das 

atividades desenvolvidas durante a pesquisa da 1ª Chamada Pública de Pesquisas. 

18.6. Os produtos e subprodutos resultantes dos projetos selecionados por meio desta 

Chamada poderão ser total ou parcialmente indicados, citados, descritos, transcritos ou 

utilizados pelo CLC/IPHAN em trabalhos, publicações (internas ou externas, passíveis 

ou não de comercialização), cartazes ou quaisquer outros meios de promoção e 

divulgação do patrimônio cultural, inclusive por meio da mídia, mediante a inclusão do 

respectivo crédito, sem que caiba ao autor direito à percepção de qualquer valor, 

inclusive a título de direitos autorais.  

18.7. Os candidatos que não cumprirem os itens exigidos nesta Chamada Pública serão 

desclassificados. 

18.8. O CLC reserva-se o direito de decidir sobre todos os casos omissos nesta 

Chamada e os prazos poderão ser alterados por motivo de força maior, sendo reeditados 

no endereço eletrônico http://app.brasilia.unesco.org/pesquisacentroluciocosta/ e no 

sítio eletrônico do IPHAN (http://portal.iphan.gov.br). 

 

 

 

https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=PEaRra9cWUq9DYE_x5b01HHqdO49OdIIBU3NU5VApQ1LHF4IyoKJRjXTLGP9eX_CUSiqWKD2XKU.&URL=http%3a%2f%2fapp.brasilia.unesco.org%2fpesquisacentroluciocosta%2f
http://portal.iphan.gov.br/
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Anexo I 
 

 

CENTRO LUCIO COSTA – 1ª CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISAS (2015) 

 
 

LEVANTAMENTO DE            MÊS-ANO - PREENCHIDO POR 
  FONTES ARQUIVÍSTICAS    _______________________________ 

01. INSTITUIÇÃO/SEÇÃO 

 

02. TÍTULO 

 

03. PROCEDÊNCIA/AUTORIA 

 

04. DESTINATÁRIO 

05. LOCALIZAÇÃO 

06. Nº DE FOLHAS                                                     07. DATAS-LIMITES  

08. INDEXAÇÃO 

 

 

09. SUPORTES E ESPÉCIES DOCUMENTAIS 

 

 

 

10. RESUMO INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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11. FICHAMENTO 
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12. OBSERVAÇÕES 
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CENTRO LUCIO COSTA – 1ª CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISAS (2015) 

 
 

LEVANTAMENTO DE                MÊS/ANO - PREENCHIDO POR                         
 FONTES BIBLIOGRÁFICAS     ____________________________ 

01. INSTITUIÇÃO/SEÇÃO  

 

02. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

a) AUTOR : 

 

b) TÍTULO : 

 

c) TÍTULO DO PERIÓDICO : 

 

d) EDIÇÃO :                  e)  SÉRIE :  

 

f)  LOCAL:                                        g) EDITOR:                                                                   h) DATA: 

 

i) VOLUME :                         j) NÚMERO:                         k) Nº DE PÁG s.:                                   l) ILUSTR.:                

 

m) NOTAS ESPECIAIS: 

 

03. INDEXAÇÃO 

 

 

04. LOCALIZAÇÃO  

 

05. RESUMO INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. TIPOS DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

 

B 
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07. FICHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. OBSERVAÇÕES 
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CENTRO LUCIO COSTA – 1ª CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISAS 

 
CADASTRAMENTO DE               MÊS/ANO - PREENCHIDO POR 

   INSTITUIÇÕES DE PESQUISA     __________________________ 

01. ÓRGÃO 

____________________________________________________________________________________________  
02. SUBORDINAÇÃO ADMINISTRATIVA 

____________________________________________________________________________________________  
03. ENDEREÇOS 

____________________________________________________________________________________________  
BAIRRO                             CIDADE                                                     UF           CEP 

_____________________ _________________________________ _______ ___________________________ 
DDD    TELEFONE                                                                RAMAL                              FAX 

(____)________________________ ____________________________  _____________ __________ ____________________ 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO |_____________________________________________________________________| 
 

04. RESPONSÁVEL PELO SETOR OU GUARDIÃO __________________________________________________ 
 

05. HORÁRIO DE ATENDIMENTO  _______________________________________________________________ 
 

06. ACERVO DISPONÍVEL NA INTERNET: SIM |__| NÃO |__|   
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO _____________________________________________________________________| 
 

07. EMPRÉSTIMOS: SIM __  NÃO __ 

 

08. FOTOCÓPIAS FOTOGRÁFICAS MICROFILMES SCANNER OUTROS _______________________ 

 

09. DATAS-LIMITES                                                   10. MENSURAÇÃO / QUANTIFICAÇÃO 
 
__________________________________________  ________________________________________________ 

 

11. TIPO DE DOCUMENTAÇÃO ENCONTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  
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12. TRATAMENTO TÉCNICO DO ACERVO: 

IDENTIFICADO ORGANIZADO PARCIALMENTE ORGANIZADO  

13. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO ACERVO 

 

 

 

 

 

 

15. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO ACERVO 

 

 

 

 

 

16. OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 



18 
 

Anexo II 

 

Referências Bibliográficas – Exemplos 

 

 (1) Um autor: 

DALLABRIDA, Valdir Roque. Desenvolvimento regional: por que algumas regiões se 

desenvolvem e outras não? Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010. 212 p. 

(2) Dois autores: 

HÉCTOR, R. L.; ASSMANN, S. J. Críticas minimalistas. Florianópolis: Insular, 2007. 

191 p.  

(3) Três autores: 

SEDLMAYER, S.; GUIMARÃES, C.; OTTE, G. (Org). O comum e a experiência da 

linguagem. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 214 p. 

(4) Quatro ou mais autores: 

FRANÇA, J. L. et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 3. ed. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. 191 p. 

(5) Organizador, Coordenador, etc.: 

BOSI, A. (Org.). O conto brasileiro contemporâneo. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 1989.  

(6) Textos integrantes de uma coletânea (Capítulos): 

NODARI, Alexandre. O pensamento do fim. In: SEDLMAYER, S.; GUIMARÃES, C.; 

OTTE, G. (Org). O comum e a experiência da linguagem. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2007. p. 51-68. 

(7) Trabalhos apresentados em eventos: 

MOURA, R.; KLEINKE, M. de L. U. Espacialidades e institucionalidades: uma leitura 

do arranjo sócio-espacial e do modelo de gestão das regiões metropolitanas do sul do 

Brasil. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 24., out. 2000. Petrópolis. Anais... 

Petrópolis, 2000.   

(8) Artigos de publicações periódicas: 

-Com o autor identificado:  

MARTIN, B. Strategies for dissenting scientists. Journal of Scientific Exploration, v. 12, 

n. 4, p. 605-615, 1998. 

-Sem autor identificado: 

COMPUTADOR facilita dia a dia dos designers. Design gráfico, São Paulo, v. 4, n. 25, 

p. 28-31, 1999. 

-Artigos de Jornal: 

AZEVEDO, Dermi. Sarney convida igrejas cristãs para diálogo sobre o pacto. Folha de 

São Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno de Economia, p. 13. 

-Entidades coletivas: 

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. Plano de desenvolvimento institucional. 

Santa Cruz do Sul: UNISC, 1993. 

-Periódicos: 
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REVISTA GRIFOS. CHAPECÓ: Argos, 2006 – Semestral. ISSN 1414-0268. 

FOLHA ON-LINE. São Paulo. Diário. Disponível em: <endereço do site>. Acesso em: 

27 ago. 2001. 

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Brasília: Brasília Jurídica, 

1997- Mensal. CD-ROM. Ementário da Jurisprudência do STJ. 

(9) Dissertações, teses etc. 

BITENCOURT, N. de L. da R. A problemática da conservação ambiental dos terrenos de 

marinha: o caso da Orla do Canal da Barra da Lagoa, Ilha de Santa Catarina, Brasil. 

Florianópolis, Tese (Doutorado em Geografia) – UFSC, 2005. 

(10) Documentos em formato eletrônico 

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Status atual das atividades de projeto no 

âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no mundo. 2007. 

Disponível em: <www.mct.gov.br/upd_blob/7844.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2008. 

(11) Congressos, conferências, encontros e outros eventos científicos: 

CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO, 1, 1980, Salvador. Anais... Salvador: FEBAB, 1980. 350 p. 

(12) Para citações bibliográficas no corpo do texto, sugere-se o sistema autor-data e, se 

for o caso, autor-data-página, sempre entre parênteses. Ex.: (Vallejo, 1988, p. 87); 

(Sachs, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 


