CHAMADA PÚBLICA MEC
GUIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS INGLÊS E ESPANHOL
Edital de 17 DE JUNHO DE 2013 - PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA LINGUÍSTICO-COMUNICATIVA EM INGLÊS
OU ESPANHOL, PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DE INGLÊS OU ESPANHOL, DO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO, QUE CONTEMPLEM AS QUATRO HABILIDADES (LER, ESCREVER,
FALAR E ESCUTAR) E QUE COLABOREM PARA A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA E DA ARTICULAÇÃO DA ESCOLA
COM SEU TERRITÓRIO CHAMADA PÚBLICA MEC GUIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
INGLÊS E ESPANHOL, publicado em 18 de junho de 2013, no D.O.U. nº 115,
Seção
3,
pág.
31
a
34
(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2013&jorn

al=3&pagina=31&totalArquivos=232). Cronograma alterado em 4 de setembro de
2013
e
publicado
no
D.O.U.
nº
171,
Seção
3,
pág.
36
(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=36&data=04/
09/2013).

PERGUNTAS FREQUENTES
1. Qual é o cronograma atualmente válido para esta Chamada Pública?
O cronograma publicado em 4 de

setembro de 2013, no D.O.U. nº 171, Seção 3, p. 36

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=36&data=04/0
9/2013
com a retificação, relativa aos itens d) e) e f), publicada em 29 de julho de 2014, no D.O.U.
nº 143, Seção 3, p. 26
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2014&jornal=3&pa
gina=26&totalArquivos=216
a)
b)
c)
d)
e)

Recebimento de propostas: 28 de fevereiro de 2014;
Etapa de pré-análise: 5 a 25 de março de 2014;
Etapa de avaliação das propostas: 26 de março a 30 de maio de 2014;
Divulgação dos resultados parciais: 5 de agosto de 2014;
Reapresentação das propostas pré-qualificadas condicionais: 6 de agosto a 3 de
setembro de 2014;
f) Reavaliação das propostas pré-qualificadas condicionais reapresentadas: 4 a 18 de
setembro de 2014;
g) Divulgação dos resultados das propostas reavaliadas: 30 de setembro de 2014;
h) Recursos: a partir de 1º de outubro de 2014;
i) Homologação do resultado final: até 19 de dezembro de 2014.
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2. Quais os passos e procedimentos para inscrição de uma proposta?
Leitura atenta do Edital e atendimento pleno a todos os passos e procedimentos para
inscrição de uma proposta detalhados no Edital no Item 5 e seus subitens. O passos e
procedimentos para inscrição de uma proposta são basicamente: o preenchimento de um
formulário eletrônico, a efetivação de pelo menos uma operação de transmissão desse
formulário, a geração e impressão de pelo menos um recibo de transmissão, e o envio de
um recibo além de eventuais outros materiais que compõem a proposta para o endereço
indicado no Edital.
3. O recibo de transmissão não aparece quando realizo uma transmissão da minha proposta.
O que faço?
Primeiro certifique-se de que está utilizando um dos navegadores recomendados, Mozilla
Firefox ou Google Chrome, e que não está ativo o bloqueio de janelas popup no seu
navegador. Se estiver usando um navegador não recomendado e/ou se estiver com o
bloqueio de janelas popup, realize os ajustes necessários (mudança de navegador e/ou
desbloqueio de janelas popup) e transmita novamente sua proposta. Se mesmo assim o
problema persistir, entre em contato imediatamente com nossa equipe de apoio por email
ou telefone.
4. Após ter sido enviado um recibo de transmissão de uma proposta, é possível alterar o seu
formulário eletrônico?
Conforme o Edital, em seu Item 5.4.2, até o prazo limite de recebimento de propostas, o
formulário eletrônico de uma proposta submetida poderá ser alterado e, para validar a
alteração, deverá ser novamente transmitido.
5. Toda vez que uma proposta for transmitida, é necessário enviar o recibo de transmissão
correspondente?
Não, conforme o Item 5.4.2 1 do Edital, uma vez que um comprovante de transmissão de
uma proposta já tenha sido enviado, os comprovantes de transmissão gerados em
alterações posteriores do formulário eletrônico não necessitarão ser enviados.
6. Se o formulário eletrônico de submissão de uma proposta for alterado e transmitido várias
vezes, qual o texto da proposta que será avaliado?
Conforme o Item 5.4.2.2 do Edital, o texto de uma proposta que será avaliado é aquele que
resultar da última operação de transmissão com geração de comprovante que ocorrer
dentro do prazo de recebimento de propostas.
7. Se tenho uma tecnologia tanto para inglês quanto para espanhol, devo submeter a
tecnologia de forma independente para cada língua?
Sim. Conforme o Edital no seu Item 4.1, nesse caso duas submissões deverão ser realizadas
para a mesma tecnologia, uma para cada língua.
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8. Esqueci minha senha. Como faço para acessar o Sistema?
Para recuperar sua senha, envie uma mensagem para meclinguas@inf.ufrgs.br, com o CPF
ou CNPJ cadastrado. A senha será enviada para o e-mail que está cadastrado no sistema,
como seu e-mail principal.
Última atualização: 04/8/2014.
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