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O INSTITUTO DRAGÃO DO MAR - IDM, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o Nº 02. 455. 125/0001- 31, com sede na

Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema, CEP 60.060-390, Fortaleza/CE faz

publicar, para conhecimento dos interessados, o presente processo seletivo

para preenchimento de vagas na 5ª Edição do Programa de Laboratório de

Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia Social da Escola de Gastronomia

Social Ivens Dias Branco, nos seguintes termos:      

O Instituto Dragão do Mar compreende que a “diversidade” constitui um

princípio norteador de nossas ações, políticas, programas e chamados.

Diversidade é aqui compreendida como o resultado dos esforços sólidos para

que as diferenças não sejam convertidas em desigualdades no interior de

nossos espaços, é um princípio que preza a pluralidade como condição de

possibilidade de uma sociedade mais justa e democrática em que os bens

sociais sejam acessíveis a todos na medida de suas necessidades. A opção

terminológica pela diversidade implica em suas múltiplas facetas, desde as

diversidades corporais, de identidade de gênero, de raça, de orientação sexual,

de condição social, de classe, de origem e a tantas mais. Longe de ser apenas

um índice de inclusão, a diversidade tal e qual nós orientamos aqui corresponde

e alcança da inclusão à permanência e a constituição de repertórios para o

trânsito nas sociedades contemporâneas.

Para efeito de compreensão dos interessados no presente edital, a Escola de Gastronomia Social

Ivens Dias Branco (EGSIDB) por meio do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e

Gastronomia Social (Laboratório de Criação) reconhece a alimentação como uma expressão

cultural, que fortalece as tradições relacionadas à Cultura Alimentar e fortalece a identidade

cearense, permite a inovação por meio de técnicas e ingredientes; promove a sustentabilidade

por meio do uso da sociobiodiversidade; e gera impactos econômicos na cadeia produtiva da

alimentação. O compromisso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco com a Cultura

Alimentar e a gastronomia social reflete os anseios de políticas públicas culturais que conectam

os elementos da nossa cultura.
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1.1 O processo seletivo tem como objetivo a escolha de até 3 (três)

projetos a serem desenvolvidos na 5ª edição do Laboratório de

Criação da EGSIDB, constituindo-se como um processo de formação,

pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da Cultura Alimentar e

da Gastronomia. 

1.2 O Laboratório de Criação é um espaço de investigação e

desenvolvimento de projetos que conduz os(as) proponentes a

aprimorarem suas trajetórias e criações, por meio de formações,

imersões ao campo de pesquisa, orientações, relações institucionais e

suportes diversos para o desenvolvimento de produtos e/ou

tecnologias.
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1.2.1 Compreende-se por produto ou tecnologia: produtos

alimentícios, utensílios, tecnologias sociais, jogos, aplicativos,

dentre outros que atendam às necessidades de áreas como:

a) Soberania alimentar de povos tradicionais;

b) Agricultura familiar, agroecologia e extrativismo;

c) Economia do mar e do mangue; 

d) Tecnologia para cadeias de valor da alimentação;

e) Educação para Cultura Alimentar e Gastronomia Social;

f) Economia criativa, empreendedorismo e mercado voltado para

os pequenos produtores.

1.1.1  Esta seleção está inserida no contexto de ações afirmativas

e garantirá, no mínimo, 01 vaga do total das vagas consideradas

para proponente autodeclarado(a) em pelo menos um dos grupos

identitários minorizados histórica e estruturalmente: negro(a),

quilombola, ribeirinho(a), indígena, mulher, travesti, pessoa trans,

pessoa com deficiência e/ou morador(a) do interior do Ceará.  As

demais vagas seguem abertas para ampla concorrência. As(os)

candidatas(os) concorrentes à reserva de vagas na modalidade de

ações afirmativas estarão também automaticamente concorrendo

nas vagas de ampla concorrência. Caberá à Comissão de Seleção

harmonizar e contemplar as reservas de vagas previstas nas etapas

citadas acima. 



1.3 O(a) proponente selecionado deverá apresentar ao final do processo

de pesquisa um produto ou uma tecnologia, conforme item 1.2.1, a partir

de um levantamento de informações sistematizadas sobre a Cultura

Alimentar relacionada à pesquisa. 

1.4 Serão contemplados projetos nos quais os(as) proponentes

apresentem inovações capazes de promover mudanças qualitativas no

percurso e impactos sociais, incluindo um ou mais aspectos afins ao

campo educacional, produtivo, criativo, tecnológico e técnico da Cultura

Alimentar e/ou Gastronomia, tais como agricultura, pecuária, aquicultura,

maricultura, avicultura, apicultura, memória social, análise sensorial, sabor,

apresentação, funcionalidade do alimento, serviço, descarte,

reaproveitamento, patrimônio, legislação, sustentabilidade, nutrição,

gestão, formação, turismo, saúde, tecnologia, química, biologia, transporte,

logística, distribuição, mercado, consumo, marketing, design, dentre outros.

1.5 O Laboratório de Criação acontece nesta edição de modo híbrido, com

as seguintes atividades, nos formatos virtual e presencial:

a) LAB X: Apresentação dos projetos de pesquisa. Acontece de forma

pública, presencial e virtual;

b) Mentoria: Acompanhamento técnico, conceitual e criativo, ao longo dos

8 (oito) meses de pesquisa. Formato híbrido;

c) Oficinas e Palestras: Formar o aluno para atuar no mercado de trabalho

em cozinhas profissionais, bares, restaurantes, hotéis, pousadas e/ou

outros estabelecimentos;

d) Processo: Ações e atividades específicas de cada pesquisa, a fim de

obter os produtos destacados no item 1.3;

e) Encerramento: Momento de partilha pública dos processos de

pesquisa em seu estágio final no Laboratório de Criação, acontecendo ao

final do oitavo mês em formato de pitching. Poderá ser no formato virtual

ou presencial.

OBJETO1
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PARÁGRAFO ÚNICO: O funcionamento do Laboratório de Criação

segue um cronograma estabelecido previamente com a mentoria,

incluindo as consultorias para o acompanhamento do processo. Para

além dessas atividades, cada projeto deve elaborar seu plano de

trabalho e agenda de pesquisa, dentre outras atividades que se façam

necessárias ao pleno desenvolvimento do percurso.
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2.1 Os recursos para o desenvolvimento das ações aqui previstas

estão provisionadas pelas atividades de Formação, Criação e

Produção, através do contrato Escola de Gastronomia Social Ivens

Dias Branco 2022/2023 firmado entre a Secretaria da Cultura do

Estado do Ceará (Secult) e o Instituto Dragão do Mar (IDM). 

2.2 Cada participante selecionado receberá uma bolsa, no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais), durante o período de até oito meses

ininterruptos e não prorrogáveis somando o valor máximo de R$

8.000,00 (oito mil reais), após envio de um relatório mensal assinado

pelo(a) proponente, pelo mentor e pela coordenação do Laboratório

de Criação. 

2.3 Além da bolsa, os projetos poderão contar com apoio financeiro

durante os oito meses, com a anuência da mentoria e da coordenação,

obedecendo a legislação vigente para aquisição de insumos e

contratação de serviços, observado os procedimentos do IDM. O apoio

financeiro poderá cobrir despesas como:

a) Hospedagem e alimentação;

b) Passagens terrestres intermunicipais (Ceará) e passagens aéreas

nacionais;

c) Materiais de consumo; 

d) Aquisição de equipamentos pertinentes ao desenvolvimento do

projeto;

e) Contratação de colaboradores e/ou convidados eventuais para

participação do processo de desenvolvimento das pesquisas, em

atividades presenciais e remotas, práticas e teóricas.

INCENTIVO AOS PROJETOS2
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2.3.1 A participação de colaborador(es) e sua remuneração

acontecerá a partir das necessidades do projeto e com o aval da

mentoria, da coordenação do Laboratório de Criação.
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CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO3
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3.1 Podem participar do processo seletivo pessoas físicas, com idade

mínima de 18 (dezoito) anos, na condição de proponente. O(a)

proponente deve ter residência comprovada no estado do Ceará

por no mínimo três anos. 

3.2 Serão priorizados(as) para a seleção, candidatos(as) que integrem

e/ou representem coletivos, comunidades, associações,

cooperativas e grupos, formais ou informais, vinculados às áreas

de Cultura Alimentar e Gastronomia Social e áreas afins, que

tenham potencial de dividir, difundir e levar à implementação dos

resultados das pesquisas desenvolvidas nessa edição do Laboratório

de Criação.

3.3 Será permitido a proponentes com projetos selecionados e

executados em edições anteriores do Laboratório de Criação,

participar do atual processo seletivo de duas formas: com novo

projeto ou projeto anterior em nova etapa de pesquisa e

implementação.

3.4 Considerando a necessidade de acompanhamento de atividades

remotas, é essencial que o(a) proponente tenha acesso à internet. 

3.5 É vedada a participação neste processo seletivo de celetistas,

comissionados e/ou servidores, colaboradores, incluindo o pessoal

contratado via terceirização, bem como qualquer membro da EGSIDB,

Instituto Dragão do Mar, Secult e componentes da Comissão de

Seleção; assim como seus respectivos cônjuges, sócios e parentes de

1º e 2º graus.
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INSCRIÇÕES4

4.1 As inscrições serão gratuitas, somente via Internet, pelo endereço

eletrônico: <https://mapacultural.secult.ce.gov.br> e realizadas no

período de 26 de maio de 2022 a 23 de junho de 2022, observado o

horário oficial de Brasília/DF, conforme cronograma na página 3.

4.2 Os(as) proponentes deverão ter uma conta válida no Mapa Cultural

do Ceará <https://mapacultural.secult.ce.gov.br/autenticacao> para

efetuar a inscrição, diretamente na plataforma on-line, através do

preenchimento do Formulário. 

9

Currículo do(a) proponente (até 4000 caracteres), devendo

conter: escolaridade, tempo, local e experiência(s)

profissional(s) com descrição das atividades desenvolvidas,

cursos livres e participação em projetos sociais, culturais e/ou

ambientais, quando houver. Adicionalmente, a critério do(a)

proponente e caso disponível, pode se indicar plataforma ou

site onde conste um memorial, currículo detalhado ou

portfólio. 

Fotocópia de comprovante de residência atual (2022) e

documento que comprove residência no Ceará desde 2019,

como por exemplo, contas (água, luz, telefone) ou

comprovantes de matrícula em cursos regulares. Declarações

podem ser aceitas em caso de proponentes que residam com

os pais ou em imóveis alugados.  

4.2.1 Os seguintes documentos deverão ser anexados ao

formulário nos campos específicos:

FAÇA A SUA
INSCRIÇÃO

FAÇA SEU
CADASTRO NO
MAPA CULTURAL

TOQUE  NA  I M AGEM TOQUE  NA  I M AGEM
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INSCRIÇÕES4

10

4.3 O formulário de inscrição on-line poderá ser enviado até às

23h59min do dia 23 de junho de 2022. Considerando que o formulário

não é editável, antes de enviá-lo, o(a) proponente deverá certificar-

se de que as informações declaradas estão corretas.

4.4 É permitido a(o) proponente inscrever um ou mais projetos. Se

houver a seleção de mais de um projeto do(a) mesmo(a) proponente

na 1ª fase (avaliação de documentos e capacidade técnica), somente

um deles poderá seguir para a 2ª fase. O(A) proponente será

convidado(a) por e-mail pela equipe da EGSIDB para discutir, por meio

de reunião virtual, o projeto com o qual seguirá para a 2ª fase.

4.5 Os(as) proponentes deverão seguir o cronograma do processo

seletivo 2022, apresentado na página 3 desse Edital. 

4.6 O Instituto Dragão do Mar e a EGSIDB não se responsabilizará por

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das

linhas de comunicação, bem como por outros fatores que

impossibilitem a transferência de dados ao Instituto Dragão do

Mar/EGSIDB, salvo problemas técnicos e/ou operacionais da

Instituição. 
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PROCESSO SELETIVO5

5.1 O processo seletivo dos projetos se dará em 02 (duas) fases:

11

Da análise de documentos: Consiste na conferência dos

dados solicitados no processo de inscrição, de acordo com as

exigências deste edital, explicitadas no item 5. A análise será

realizada por técnicos do Instituto Dragão do Mar/EGSIDB.

Serão indeferidos os projetos que não preencherem

adequadamente todos os campos obrigatórios e/ou que não

enviarem os documentos obrigatórios solicitados no

formulário de inscrição. 

Da avaliação técnica: Somente os projetos aprovados na fase

de avaliação documental serão avaliados quanto ao aspecto

técnico. A avaliação técnica será executada por uma comissão

formada por especialistas indicados pela Superintendência da

EGSIDB e levará em conta a qualidade do projeto apresentado,

sua relevância e exequibilidade. 

5.1.1 1ª Fase:

FASE  DATA

1ª FASE Análise dos documentos
e avaliação técnica

24 a 29/06/2022

2ª FASE Entrevistas 04 e 05/07/2022

5.1.1.1 No tocante à avaliação técnica, os membros

da comissão avaliarão os projetos individualmente.

Nesta 1ª Fase, a comissão avaliará os projetos,

indicando uma pontuação individual para cada um

dos projetos baseada nos critérios pré-estabelecidos.

Para efeito de análise das propostas, a Comissão de

Seleção analisará os seguintes critérios do projeto de

pesquisa apresentado:
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PROCESSO SELETIVO5
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Conteúdo apresentado com clareza e coerência 
Aspectos norteadores: Projeto descrito de maneira sistematizada e

objetiva; apresentação de informações e documentos que

demonstram capacidade e experiência para realizar, com êxito,

a proposta.

0 a 10

Justificativa da relevância cultural do projeto e
contextualização dos desafios e oportunidades
socioeconômicas
Aspectos norteadores: Proposta de interesse público; possibilidade

de contribuir para o desenvolvimento cultural local e regional, no

seu universo de abrangência; parcerias e alianças agregadas;

interações culturais com a comunidade local.

0 a 30

Diferencial e impacto do projeto para a
valorização da Cultura Alimentar do Ceará
Aspectos norteadores: Proposta com capacidade de impactar o

campo da Cultura Alimentar no Estado do Ceará; qualidade,

originalidade, relevância e inovação do projeto; capacidade de

preencher lacuna ou carência constatada na área. 

0 a 30

Viabilidade de desenvolvimento da proposta e exequibilidade
do projeto nos prazos previstos
nos termos do referido processo seletivo
Aspectos norteadores: Proposta escrita de maneira que demonstre

que o projeto é viável e exequível, de acordo com a proposta

apresentada e recursos disponíveis; conveniência de sua execução,

descrita de maneira clara e objetiva. 

0 a 20

Capacidade de continuidade e aplicabilidade do resultado da
pesquisa, para além  das atividades do Laboratório de Criação
Aspectos norteadores: Proposta com capacidade de efetivar-se

como empreendedorismo social no território, como tendência de

mercado e/ou como modelo de políticas públicas; articulação do(a)

proponente com a comunidade, instituições parceiras e setores

público e privado.

0 a 30

Total máximo de pontos 120

CRITÉRIOS DA 1ª FASE  PTS2
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Capacidade do candidato de defesa do projeto de pesquisa 
Aspectos norteadores: Apresentação do tema da pesquisa, do

planejamento e das etapas necessárias para o objetivo da pesquisa. 

0 a 30

Capacidade de aprofundamento no conteúdo
do tema propostos
Aspectos norteadores: Apresentação dos aspectos que contribuem

para o desenvolvimento cultural local e regional; parcerias e

alianças agregadas; considerações sobre o produto e/ou tecnologia

efetivar-se como empreendedorismo social no território, como

tendência de mercado e/ou como modelo de políticas públicas. 

0 a 30

Disponibilidade de tempo para o estudo
e desenvolvimento da pesquisa
Aspectos norteadores: Condições objetivas de dedicação à

pesquisa, com vistas a sua conclusão em tempo hábil.

Disponibilidade para participar das formações, reuniões, entregas

de exercícios, atividades de campo, entre outras ações. A carga

horária estimada de atividades formativas é de no mínimo 15

(quinze) horas por semana, podendo haver, a depender do

cronograma, uma rotina de acompanhamentos em dias e horários

definidos previamente com a referida coordenação e mentoria,

assim como entregas de exercícios e atividades de campo e/ou

laboratório. 

0 a 20

Total máximo de pontos 80

CRITÉRIOS DA 2ª FASE  PTS

PROCESSO SELETIVO5
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5.1.2 2ª Fase:

Das entrevistas: Laboratório de Criação poderá pré-selecionar

até 12 (doze) projetos com a melhor pontuação na 1ª Fase

para uma apresentação, presencial ou virtual em data, local,

hora e tempo de duração a serem definidos pela EGSIDB e

divulgados nos sites: <https://mapacultural.secult.ce.gov.br>

e <https://gastronomiasocial.org.br>. Na 2ª Fase, a comissão

avaliará os projetos indicando uma pontuação total única

(nota consenso) para cada um dos projetos. A comissão de

seleção analisará os seguintes critérios na entrevista:
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PARÁGRAFO ÚNICO Após a fase das entrevistas, caso a Comissão de

Seleção julgue necessário, a equipe do Laboratório de Criação poderá

propor visita prévia ao local de realização da pesquisa ou reunião

remota, de até 4 dos projetos inscritos. Esse encontro tem como

objetivo observar as informações apresentadas no projeto e na

entrevista, para contribuir com a decisão final da Comissão de Seleção.

Na ocasião poderão estar presentes, também, proponente, membros da

comunidade, parceiros e/ou representantes do poder público, para

detectar desafios e oportunidades para o desenvolvimento da

pesquisa.

5.2 Serão contemplados (3) três projetos de acordo com o item 1.1,

anunciados pela comissão de avaliação conforme data do cronograma

e publicizado nos sites <https://mapacultural.secult.ce.gov.br> e

<https://gastronomiasocial.org.br>. 

5.3 Caso haja empate na totalização dos pontos, o candidato que tiver

maior nota na 2ª Fase terá preferência. Persistindo o empate, terá

preferência o candidato com maior idade.  

5.4 No caso de eventuais desistências (até o primeiro mês) e

impedimentos (até o segundo mês) dos(as) proponentes selecionados,

serão convocados aqueles classificados como suplentes, seguindo a

ordem de pontuação decrescente.  

5.5 No caso de não preenchimento do total de vagas ofertadas, o

Instituto Dragão do Mar/EGSIDB se reserva o direito de realizar novo

processo seletivo, se julgar necessário.
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6.1 A comissão de seleção será formada por especialistas indicados

pela Superintendência da EGSIDB. 

6.2 Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de participar

da apreciação de projetos quando sua relação com proponente ou

com o projeto forem incompatíveis com o princípio da impessoalidade.  

6.3 Os membros da Comissão de Seleção apresentarão suas

pontuações individuais e gerais referentes à 1ª Fase e a nota consenso

da 2ª Fase, em planilhas padronizadas, onde constarão os projetos

titulares e projetos suplentes. Será feito o somatório da pontuação das

duas etapas e a partir daí, os projetos serão classificados por ordem de

pontuação.

6.2.1 O membro da comissão que incorre em impedimento deve

comunicar o fato a EGSIDB, abstendo-se de atuar no processo

seletivo, sob pena de nulidade dos atos que praticar.
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
E RECURSOS
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7.1 O resultado de cada uma das duas fases do processo seletivo será

publicado e amplamente divulgado, conforme o cronograma, nos sites:

<https://mapacultural.secult.ce.gov.br>,

<https://gastronomiasocial.org.br>, e redes sociais da EGSIDB, onde

constará o nome do(a) proponente selecionado(a) e do respectivo

projeto. 

7.2 Após a divulgação do resultado de cada fase, caberá interposição

de recurso, à Coordenação do Laboratório de Criação e

Superintendência da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco,

no prazo estabelecido no cronograma da página 3, com exceção do

item 4.4 deste Edital, sobre o qual não cabe recurso. A decisão da

comissão de seleção é soberana, não cabendo recurso que verse sobre

o mérito técnico. Os recursos devem sempre versar sobre ofensa aos

princípios de legalidade ou de impessoalidade. 

7.3 Os recursos devem ser enviados para o e-mail 

<labgastronomiasocial@gmail.com>.

7.4 Após a análise dos recursos da 2ª Fase, será divulgado o resultado

definitivo do processo de seleção no dia 12 de julho de 2022 e

realizada a homologação deste resultado. Em face do resultado

definitivo, não cabe nenhum recurso.
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Cópia do Registro Geral (RG);  

Cópia do CPF;  

Cópias dos comprovantes de endereço no estado do Ceará - Atual

(2022) e retroativo (2019);   

Currículo impresso.

8.1  Homologada a seleção, o Instituto Dragão do Mar/EGSIDB

convocará os(as) proponentes dos projetos selecionados para efetuar

suas matrículas, quando deverão apresentar na ocasião os

documentos abaixo discriminados:

DOCUMENTOS EXIGIDOS

8.2 Os(As) proponentes dos projetos selecionados que não se

apresentarem com toda a documentação exigida, em conformidade

com a presente seleção, durante o ato da matrícula, terão os seus

projetos desclassificados e eliminados do processo seletivo e a vaga

será destinada ao projeto imediatamente classificado na lista dos

suplentes. 
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9.1 Celebrar termo específico com o Instituto Dragão do Mar/EGSIDB, a

fim de definir responsabilidades, rotinas e cronograma de trabalho no

desenvolvimento dos projetos. 

9.2 Entregar à Coordenação de Laboratório de Criação relatório

mensal das atividades desenvolvidas, conforme modelo

disponibilizado, bem como os exercícios solicitados pela mentoria e

eventuais professores, no prazo estabelecido, além de cumprir a

frequência de, no mínimo, 75% nas atividades formativas presenciais

e/ou virtuais. O recebimento da ajuda de custo mensal, nos oito meses

da pesquisa, fica condicionado à entrega e aprovação desses

documentos e à efetiva participação nas atividades.   

9.3 Participar das reuniões periódicas de avaliação com a

Coordenação do Laboratório de Criação e mentoria. A carga horária

estimada de atividades formativas é de no mínimo 15 (quinze) horas

por semana. Podendo haver, a depender do projeto, uma rotina de

acompanhamentos em dias e horários definidos previamente com a

referida coordenação e mentores, assim como entregas de exercícios e

atividades de campo e/ou laboratório. 

9.4 Apresentar ao final do projeto, relatório que contemple o

diagnóstico inicial e a trajetória de execução do projeto, incluindo

resultados, discussões e perspectivas futuras. Tal relatório deve ser

apresentado em formato e data a ser definido em conjunto com a

Coordenação do Laboratório de Criação e a mentoria.  

9.5 Realizar Contrapartida Social. Entende-se por contrapartida social

a difusão, pelo(a) proponente, com apoio da EGSIDB, dos

conhecimentos, técnicas, pesquisas e saberes resultantes do projeto,

de forma gratuita, para as comunidades envolvidas no seu âmbito de

atuação, obedecendo às orientações de segurança e saúde impostas

pela Secretaria Estadual da Saúde, bem como pela Organização

Mundial da Saúde. 

9.6 O(a) proponente deverá dar suporte, assim como autorizar a

publicação dos resultados de seu projeto pela EGSIDB, em formato

digital, áudio/visual e/ou impresso. A instituição resguardará os

devidos créditos a autoria do projeto. 
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9.7 Apresentar o desenvolvimento do projeto – em sua condição

processual – e ele após concluído, sempre que solicitado pela EGSIDB

durante o desenvolvimento e em até dois anos após sua conclusão, em

agenda acordada previamente com a EGSIDB, como atividade

complementar, feita de forma gratuita. 

9.8 Apresentar, até março de 2023, os trabalhos desenvolvidos no

âmbito do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia

Social em sessões públicas, nos seguintes formatos: pitching,

seminário, degustação, aula show ou demais possibilidades a serem

definidas e orientadas de acordo com o perfil dos projetos junto à

Coordenação do Laboratório, Superintendência da EGSIDB e mentores. 

9.9 Divulgar o Laboratório de Criação da EGSIDB, o Instituto Dragão do

Mar e o Governo do Estado do Ceará/Secretaria da Cultura em todas as

atividades relacionadas ao projeto (entrevistas, press kit, impressos,

cardápios, publicações e demais peças de comunicação e formas de

apresentação), no qual deverão constar os logotipos das instituições

citadas. As normas de aplicação destes logotipos serão definidas pelo

setor de Comunicação do Instituto Dragão do Mar e orientadas a cada

proponente. 

9.10 Fazer referência ao apoio da EGSIDB, do Instituto Dragão do Mar e

do Governo do Estado do Ceará/Secretaria da Cultura verbalmente em

todas as entrevistas e notas concedidas pelo(a) proponente à imprensa

(rádio, TV, jornal impresso, Internet), bem como mencionado em todas

as apresentações de lançamento ou divulgação do projeto ou do

produto e/ou pesquisa e/ou processo dele resultante. Nos folders,

programas e demais materiais de divulgação (em meio impresso ou

digital) do(s) produto(s) resultante(s) do projeto, deve constar a

seguinte frase: “Este projeto foi desenvolvido no Laboratório de Criação

em Cultura Alimentar e Gastronomia Social da EGSIDB, entre julho de

2022 e março de 2023”. O(A) proponente compromete-se a incluir em

todo material de divulgação produzido, seja em meio impresso ou

digital, os logotipos institucionais na seguinte ordem, inclusive após a

conclusão de vínculo com a EGSIDB, Instituto Dragão do Mar e

Governo do Estado do Ceará/Secult. 
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PENALIDADES10

10.1 Em caso de desistência ou descumprimento de quaisquer

obrigações deste regulamento, ou do Termo de Compromisso que

vier a ser assinado, o(a) proponente ou colaborador ficará por dois

anos impedido de participar dos processos seletivos da EGSIDB e dos

editais de arte do Instituto Dragão do Mar, exceto os casos

devidamente justificados por razões de força maior, observando o

contraditório e ampla defesa. Ao(A) proponente desistente poderá,

ainda, ser exigida a devolução dos recursos, caso o projeto não seja

finalizado.

10.2 A desistência imotivada na execução do projeto poderá ensejar

devolução dos valores eventualmente já recebidos. 

10.3 Também incidirá na penalidade acima prevista, cumulado com a

rescisão do Termo de Compromisso, aqueles que após advertência

reiterem prática inadequada em relação às normas de convivência do

espaço ou reiteraram prática negligente em relação ao cumprimento

de seus deveres como entrega de relatório e frequência nas reuniões

previamente agendadas.
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DISPOSIÇÕES FINAIS11

11.1 Os(as) proponentes selecionados(s) deverão colocar-se à

disposição da Coordenação de Comunicação da EGSIDB para a

divulgação de seus projetos através de lives, fotografias, entrevistas

e/ou outros meios de divulgação nas redes sociais e mídia em geral,

durante o processo de execução e até dois anos após a sua

apresentação, sendo-lhes vedado exigir cachês ou qualquer outra

modalidade de pagamento por estas atividades. 

11.2 O Instituto Dragão do Mar/EGSIDB e demais instituições

vinculadas ao Governo do Estado reservam-se o direito de exibir as

imagens das apresentações, bem como dos seus participantes, sempre

atribuindo crédito devido da autoria do projeto, sem finalidade

lucrativa, significando uma contrapartida pela concessão dos

incentivos aplicados nos projetos selecionados. 

11.3 O(a) proponente é o(a) único(a) responsável pelos documentos

encaminhados durante a sua participação no Laboratório de Criação

em Cultura Alimentar e Gastronomia Social e pela utilização e inclusão

de qualquer produto ou tecnologia protegido pelas normas de

propriedade intelectual, reconhecendo, desta forma, que não viola

qualquer direito de uso de imagem, registro ou de propriedade

intelectual de terceiros e concordando em assumir exclusiva

responsabilidade legal por qualquer reclamação, ação judicial, litígio,

procedimentos, responsabilidade criminal e danos derivados, seja

direta ou indiretamente.

11.4 A inscrição dos(as) proponentes importará no conhecimento das

presentes instruções e na pronta aceitação das condições tais como se

encontram nesta seleção, bem como na coautoria com o Instituto

Dragão do Mar e Governo do Estado/Secult do processo e/ou produto

desenvolvido via Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e

Gastronomia Social. Este compromisso acima referido poderá ser

objeto de contrato a ser assinado entre as partes. 

11.5 O não cumprimento, por parte dos(as) proponentes e

colaboradores selecionados, das exigências deste edital e de qualquer

das cláusulas do Termo de Compromisso a ser celebrado, decorrente

do mesmo, implicará na rescisão do contrato, bem como sua

inabilitação para firmar novos compromissos com o Instituto Dragão

do Mar. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS11

11.6 É permitido aos(às) proponentes obterem outros recursos junto a

outras instâncias da iniciativa pública ou privada, utilizando-se, ou não,

das leis vigentes de incentivo à cultura. 

11.7 A utilização indevida dos direitos autorais de terceiros em seus

projetos, sem a prévia anuência expressa, ainda que verificadas

posteriormente à realização da seleção, implicará na eliminação do

respectivo projeto, sendo declarados nulos de pleno direito a inscrição

e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções

na forma da lei para IDM/EGSIDB. Cabe aos(às) proponentes e

colaboradores responderem exclusivamente pelos prejuízos causados

a terceiros no uso indevido dos direitos autorais. 

11.8 Qualquer criação ou invenção, que seja concebida durante a

experiência neste laboratório implicará no reconhecimento da

participação da EGSIDB, por meio do Instituto Dragão do Mar, de modo

que a criação/invenção em si será considerada como ação coletiva,

sendo necessário o compartilhamento de ganhos decorrentes deste,

bem como “créditos partilhados” relativo ao produto.  

11.9 Os casos omissos neste processo seletivo serão solucionados

pela Superintendência da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias

Branco. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Ceará para dirimir

quaisquer questões decorrentes do presente processo seletivo.

Fortaleza, 26 de maio de 2022

Rachel de Sousa Gadelha Costa

Diretora Presidenta do Instituto Dragão do Mar
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LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO EM
CULTURA ALIMENTAR E
GASTRONOMIA SOCIAL

INSCREVA-SE AQUI!

Acompanhe o Processo
Seletivo pelas nossas

redes sociais

https://www.instagram.com/escolagastronomiasocial
https://www.facebook.com/escolagastronomiasocial
https://www.youtube.com/EscolaDeGastronomiaSocialIvensDiasBranco
https://gastronomiasocial.org.br/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/

		2022-05-26T11:04:17-0300
	Brasil
	RACHEL DE SOUSA GADELHA COSTA
	Assinador Serpro




