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CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO E APOIO PARA O IFSTAR 

 

O Instituto Federal de Sergipe – IFS, por meio da Comissão Organizadora do IFSTAR, 

convida instituições públicas ou privadas que tenham interesse em patrocinar o 

Festival Estudantil de Música do Instituto Federal de Sergipe – IFSTAR, nas formas e 

exigências do presente chamamento público. 

 

1. OBJETO 

O presente chamamento público tem como objeto a formalização de patrocínio ao 

IFSTAR. O patrocínio se dará na forma de doação de prêmios que serão concedidos 

aos autores dos melhores trabalhos, na forma de brindes a serem sorteados 

durante a solenidade de encerramento do evento e na forma de financiamento de 

atração cultural. Poderão ser objeto de doação pelas instituições: livros, material 

didático, equipamentos musicais, eletrônicos, de informática e outros, além de 

pagamento de cachês, passagens, hospedagens e de infraestrutura do evento. 

 

2. EVENTO 

2.1 O Instituto Federal de Sergipe, através do edital 24/2018/PROPEX/IFS, realiza 

este ano a segunda edição do FESTIVAL ESTUDANTIL DE MÚSICA DO 

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE – IFSTAR. O IFSTAR é um evento aberto à 

comunidade estudantil do estado de Sergipe, sem o pagamento de taxas de 

inscrição, com o intuito de descobrir e revelar talentos por meio da música. 

2.2 Para participar do evento, o aluno deverá inscrever sua composição musical 

em uma das etapas eliminatórias, que ocorrerão nos dias 11 de outubro de 

2019 no Campus Socorro, em Nossa Senhora do Socorro, e no dia 18 de 

outubro na Praça do Rosário, em Lagarto. Das 12 bandas selecionadas para 

participar das eliminatórias, serão escolhidas 6 em cada eliminatória para a 

grande final, que ocorrerá no dia 29 de novembro de 2019 no Parque da 

Sementeira. 

2.3 Devido ao grande sucesso de sua primeira edição em 2018, realizado na 

cidade de Lagarto, o IFSTAR foi expandido este ano para outros municípios 

sergipanos: Nossa Senhora do Socorro e Aracaju. Neste ano também 

contaremos com outras novidades, como a realização do evento fora das 

dependências do IFS, a exemplo do Parque da Sementeira, em Aracaju, 

buscando assim uma maior visibilidade ao evento e aos participantes desta 

edição. Serão premiados os três primeiros colocados, sendo: a) o primeiro 

com a produção de um videoclipe, gravação de músicas e brindes surpresas; 
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e b) o segundo e terceiro colocados com gravação de música e brindes 

surpresas. 

2.4 Maiores informações estarão disponíveis no site oficial do evento: 

https://ifstar2019.wixsite.com/festival/. 

 

3. CONTRAPARTIDAS 

3.1 Como contrapartida, o IFS inserirá a marca dos patrocinadores no site do 

evento e no material de divulgação, assim como fará o anúncio verbal das 

instituições apoiadoras na abertura dos eventos e das solenidades previstas 

na programação oficial, além de reservar espaço para os patrocinadores 

realizarem suas próprias ações de divulgação. 

3.2 Os modos e locais de publicidade a serem explorados pelos patrocinadores 

incluem a inserção de logotipo/marca da empresa em materiais gráficos 

diversos (banners, camisetas, blocos de notas, pastas, canetas, entre outros). 

3.3 Somente serão permitidas propagandas institucionais, sendo vedada a 

publicidade de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 

terapias, defensivos agrícolas, de natureza religiosa e político-partidária. 

 

4. PROPOSTAS 

As propostas de apoio ao evento devem ser enviadas por e-mail para 

ifstar@ifs.edu.br, no período de 30 de agosto a 30 de setembro de 2019. 

 

5. RESULTADO 

O resultado da análise das propostas será divulgado até o dia 02/10/2019. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A pessoa física ou jurídica patrocinadora fará o repasse dos produtos ou serviços ao 

IFS, não havendo repasse direto de recursos financeiros. 

 

 

https://ifstar2019.wixsite.com/festival/

