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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria 

Campus Avançado Formoso do Araguaia
Direção 

 
 

 CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2022/SB/GE/FAR/REI/IFTO, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022

CHAMADA PÚBLICA PARA ESCOLHA DO NOME DA BIBLIOTECA DO CAMPUS FORMOSO DO
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS – IFTO 

 
 

O DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria REI/IFTO nº
550/2022, de 10 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União, no dia 12 de maio de
2022, seção 2, página 89, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a
Chamada Pública para escolha do nome da Biblioteca do Campus Avançado Formoso do
Araguaia, em conformidade com o disposto a seguir:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Chamada Pública des�nada a receber, das comunidades interna e externa, propostas
de nomes para a Biblioteca do Campus Avançado Formoso do Araguaia a serem analisadas e
julgadas por comissão criada para esta finalidade e, posteriormente, colocadas em votação
para a escolha do nome que, segundo a comunidade, melhor representa a iden�dade deste
espaço. 

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Receber, tanto da comunidade interna como externa, nomes que possam trazer o
sen�mento de iden�dade para a Biblioteca do Campus Avançado Formoso do Araguaia.

3. JUSTIFICATIVA

3.1.  Os seres humanos têm, no ato de nomear, uma a�vidade essencial pela qual coisas
são categorizadas, classificadas e apropriadas. Em termos u�litários, denominam-se os
lugares por uma questão de referência para se saber voltar a eles ou indicá-los a outras
pessoas. Em termos filosóficos, o conceito de lugar é a dimensão do "onde" nas relações das
pessoas com o meio �sico, evocando um sen�mento de pertencimento e iden�dade.

3.2. A biblioteca é entendida como lugar de leitura, pesquisa e a�vidades culturais, de
prazer e de conhecimento. Por isso é de extrema importância que ela possua um nome para
que seja uma referência e para que evoque sen�mento de pertencimento e iden�dade nas
pessoas que nela passam.

4. DOS REQUISITOS

4.1. Esta chamada pública é direcionada à toda a comunidade local, seja ela interna ou
externa, podendo par�cipar dela servidores, discentes, pais, mães e demais cidadãos.

4.2. Membros da Comissão de análise e julgamento das propostas não poderão se inscrever
nesta chamada pública.
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5. DOS CRITÉRIOS

5.1. A proposta de nome deverá se enquadrar em pelo menos uma das seguintes
categorias:

5.1.1. nome que faça homenagem a uma pessoa; 

5.1.2. nome que retrate uma caracterís�ca regional.

5.2. Nos dois casos, a proposta de nome deverá ser acompanhada de:

5.2.1. texto demonstrando o reconhecimento dos serviços prestados à população pela
pessoa homenageada ou o reconhecimento da caracterís�ca regional; e

5.2.2. jus�fica�va do porquê o nome trará iden�dade e pertencimento à Biblioteca do
Campus.

5.3. Observação: A designação de bem público é algo que comumente atravessa gerações,
e isso representa uma homenagem grandiosa que não pode ser conferida a quem não
mereça. Esse mérito está relacionado ao reconhecimento de serviços prestados à população,
que, diretamente ou por seus representantes, honra o benfeitor ao perpetuar publicamente
a sua memória.

6.  ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

6.1. A proposta de nome poderá ser entregue diretamente para o responsável técnico pela
Biblioteca do Campus Formoso do Araguaia das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00,
mediante o preenchimento dos Anexos I e II deste edital, ou pode ser encaminhada por meio
do preenchimento do Formulário Google no seguinte endereço:
h�ps://forms.gle/zLwFWCMcGZjnnSrQ9.

6.2. As propostas poderão ser encaminhadas até o dia 30/09/2022.

7. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa Período/Data
Publicação da Chamada Pública 13/09/2022
Encaminhamento das Propostas 13/09 a 30/09/2022
Homologação das Propostas 30/09/2022
Recursos contra a homologação das Propostas 30/09 a 05/10/2022
Homologação defini�va das Propostas 06/10/2022
Eleição para Escolha do Nome 10/10 a 28/10/2022
Resultado da Eleição 28/10/2022
Recursos contra o Resultado da Eleição 02/11/2022
Resultado Final da Eleição 03/11/2022

8. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. A análise e o julgamento das propostas serão realizados por comissão ad hoc. Após
análise, o resultado será homologado e encaminhado para divulgação. 

9. DA ELEIÇÃO

9.1. A votação para a escolha do nome da biblioteca ocorrerá do dia 10 a 28 de outubro por
meio de  Google Formulário a ser compar�lhado, via e-mail, whatsApp e demais redes
sociais, pelo responsável técnico pela Biblioteca do Campus Avançado Formoso do Araguaia. 

9.2. Estão aptos a votar pessoas da comunidade interna e externa do Campus Avançado
Formoso do Araguaia. 

9.3. Será eleito o nome com maior número de votos recebidos. 

https://forms.gle/zLwFWCMcGZjnnSrQ9
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9.4. Em caso de empate, caberá a comissão de análise e julgamento das propostas escolher
qual, dentre os nomes com número de votos empatados, será escolhido para nomear a
biblioteca. 

9.5. Os resultados preliminar e final da eleição serão divulgados pelo responsável técnico
pela biblioteca via mural do campus, e-mail, whatsApp e demais redes sociais. 

10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

10.1. O candidato poderá interpor recursos contra o resultado preliminar da eleição via e-
mail a ser encaminhado para o responsável técnico pela biblioteca
(pedro.tavares@i�o.edu.br) na data estabelecida no cronograma desta chamada pública
constando o nome do responsável pela interposição do recurso e a jus�fica�va devidamente
fundamentada, conforme anexo III.  

10.2. As interposições de recursos serão avaliadas pela Comissão de análise e julgamento
das propostas. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A submissão de proposta implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas
nesta Chamada Pública, das quais os servidores não poderão alegar desconhecimento.

11.2. As propostas que forem desrespeitosas ou que infrinjam alguma legislação não serão
consideradas.

11.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor de Biblioteca.
Formoso do Araguaia, 02 de setembro de 2022.

MANOEL DELINTRO DE CASTRO NETO
Diretor

 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Delintro de Castro Neto,
Diretor, em 13/09/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1750375 e o código CRC 761D1173.
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