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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA N º 001/2019 

 

SELEÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS PARA COMPOSIÇÃO DE LIVRO DIGITAL 

DO PROJETO “DOS SABORES AOS SABERES: DISCUSSÕES ACERCA DA GASTRONOMIA EM 

BELO HORIZONTE E MINAS GERAIS”. 

 

PROCESSO Nº 01-036.084/19-93 – 51993/DRTI/2019 

 

 

OBJETO: Seleção de trabalhos acadêmico-científicos para composição de livro digital do projeto “Dos 

Sabores aos Saberes: Discussões acerca da Gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais”.   

 

TIPO: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

 

INSCRIÇÃO: A inscrição será realizada online, por meio do Link eletrônico 

http://demanda.pesquisabelotur.com.br/index.php/174192?lang=pt-BR 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: Da data de publicação deste edital, até 10 de maio de 2019.  

 

RESULTADO FINAL E DEMAIS PUBLICAÇÕES: A publicação do resultado final, bem como das demais 

publicações referentes a este Edital, serão realizadas no Portal da PBH – www.pbh.gov.br/belotur, bem 

como no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM. 

 

INFORMAÇÕES: 

 

E-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br  

 

Telefone: (31) 3246-0261  

 

O edital está disponível no Diário Oficial do Municipal – DOM, no portal da PBH (www.pbh.gov.br/belotur) 

e pode também ser solicitado pelo e-mail da Comissão Permanente de Licitações 

(licitacoes.belotur@pbh.gov.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://demanda.pesquisabelotur.com.br/index.php/174192?lang=pt-BR
http://www.pbh.gov.br/belotur
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA N º 001/2019 

 

SELEÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS PARA COMPOSIÇÃO DE LIVRO DIGITAL DO PROJETO 

“DOS SABORES AOS SABERES: DISCUSSÕES ACERCA DA GASTRONOMIA  

EM BELO HORIZONTE E MINAS GERAIS”. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-036.084/19-93 – 51993/DRTI/2019 

 

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - BELOTUR, nas condições e exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos, com fulcro na Lei Federal nº 9.610/1998, Decreto Municipal nº 

10.710/2001, e posteriores alterações e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR – 

RILC, torna público o EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA nº 001/2019, com a finalidade de selecionar 

propostas de trabalhos científicos e acadêmicos para a composição de livro digital do projeto intitulado 

“Dos Sabores aos Saberes: Discussões acerca aa Gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais”, para 

pessoas físicas que atendam às exigências previstas neste Edital.  

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Este edital tem por objeto, a seleção de propostas de trabalhos acadêmicos e científicos para 

composição do livro digital do projeto “Dos sabores aos saberes: discussões acerca da 

gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais”. 

 

2. DA VIGÊNCIA DO EDITAL 

 

2.1. O prazo para inscrição neste edital é até 10 de maio de 2019, a contar da data de sua 

publicação. 

  

3. DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

3.1. Os questionamentos referentes a este edital poderão ser enviados até 03 (três) dias úteis antes 

do término da inscrição, qual seja, 10/05/2019, devendo serem enviados para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

3.2. O prazo para impugnação deste edital é de até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para 

entrega dos envelopes.  

 

3.2.1. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, nem subscritos por 

representante não habilitado legalmente.  

 

3.3. As razões de impugnação ao edital deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 

fundamentadas, assinadas e protocoladas ou enviadas via correio (com aviso de recebimento), à 

Comissão Permanente de Licitação da Belotur, no endereço Rua da Bahia, 888 – 6º andar, Centro 

- Belo Horizonte/ MG. (O horário de atendimento presencial é de 09h as 12h e de 14h as 17h.)  

 

3.3.1. A não observância das condições previstas no subitem anterior ensejará o não 

conhecimento da impugnação.  

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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3.4. O julgamento da impugnação será publicado no Diário Oficial do Município – DOM e na página 

da Belotur no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH.  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste edital, PESSOA FÍSICA, de nacionalidade brasileira ou estrangeira, que 

atendam as condições estabelecidas:  

 

4.1.1. Tenham mais de 18 anos; 

 

4.1.2. Possuam vínculo com instituição de ensino superior, ou que já tenham concluído ensino 

superior em qualquer área de formação, em Instituições de Ensino reconhecidas pelo 

Ministério da Educação – MEC. 

 

4.1.3. Tenha cadastro na Plataforma Lattes do CNPQ. (No ato da inscrição online, será necessário 

indicar o link para consulta pela Comissão)  

 

4.2. Não poderão participar do presente Edital: 

 

4.2.1.  Pessoa Jurídica; 

 

4.2.2. Cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, consanguíneos ou por 

afinidade, até o terceiro grau de servidores da BELOTUR e dos membros das comissões do 

presente edital. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: A partir da publicação do edital até 10/05/2019, por meio do 

http://demanda.pesquisabelotur.com.br/index.php/174192?lang=pt-BR 

 

5.1.1. A inscrição neste edital se dará exclusivamente por meio eletrônico, de forma gratuita, 

onde deverão ser incluídos os documentos requeridos nos Itens 6 e 7 do edital. 

 

5.2. Cada proponente poderá inscrever até 02 (dois) trabalhos acadêmicos-científicos.  

 

5.2.1. No caso de inscrição de 02 (dois) artigos, o proponente somente poderá ser “Autor” de um 

dos trabalhos acadêmicos-científico, e do outro documento inscrito, deverá ser “Coautor”. 

 

5.3. Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido. 

 

5.4. O proponente responsabiliza-se legalmente pelos documentos apresentados, sendo de 

responsabilidade exclusiva do inscrito, a regularização de toda e qualquer questão relativa aos 

direitos autorais do trabalho acadêmico-científico submetido a este edital, bem como da(s) 

devida(s) autorização dos coautores do trabalho (se houver), quando da inscrição neste edital. 

 

http://demanda.pesquisabelotur.com.br/index.php/174192?lang=pt-BR
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5.5. A BELOTUR não se responsabiliza por licenças e autorizações de uso de imagens, bem como de 

conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte do trabalho inscrito, que 

não sejam de autoria do proponente. 

 

5.6. Ao realizar a inscrição online, o proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as 

regras e condições estabelecidas neste edital. 

 

6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

  

6.1. O proponente deverá incluir a documentação abaixo discriminada no ato da inscrição, via Link 

eletrônico disponibilizado para este procedimento -

http://demanda.pesquisabelotur.com.br/index.php/174192?lang=pt-BR 

 

6.1.1. PESSOA FÍSICA – NACIONALIDADE BRASILEIRA 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade da Pessoa Física 

*Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade – RG; 

Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe - OAB, CREA, CRA, etc; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, Carteira de Motorista com foto, dentro do prazo de validade; 

Passaporte válido; 

 

b) Cópia do cartão do CPF (caso o número do CPF conste no documento de identidade oficial, 

citado na alínea acima, não será necessário apresentar este documento); 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço; 

 

d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - Prova 

de regularidade para com a Fazenda Federal; 

 

e) Certidão de Quitação Plena Municipal do domicílio do proponente; 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Prova de regularidade perante a Justiça do 

Trabalho. 

 

6.1.1.1. Os documentos referentes à regularidade fiscal, especificados no subitem anterior, 

em sua maioria, podem ser obtidos online, pelo site dos respectivos órgãos 

competentes - Caixa Econômica Federal; Receita Federal (Ministério da Economia); 

Secretaria de Fazenda Municipal; Secretaria de Fazenda Estadual; Tribunal Superior 

do Trabalho (TST) 

 

6.2. A data base para análise da validade da documentação jurídica apresentada quando da inscrição 

online, disposta no subitem 6.1.1, é o último dia previsto para o encerramento das inscrições, 

qual seja, 10/05/2019. 

 

http://demanda.pesquisabelotur.com.br/index.php/174192?lang=pt-BR
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6.3. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões.  

 

6.4. Serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa, nos casos mencionados acima. 

 

6.4.1. PESSOA FÍSICA – NACIONALIDADE ESTRANGEIRA 

 

a) Cópia do Passaporte válido  

 

b) Registro Nacional de Estrangeiro - RNE 

 

6.5. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá diligenciar o proponente para comprovar a 

autenticidade de quaisquer documentos e/ou assinaturas. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – TRABALHOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS 

 

7.1. Assim como todos os documentos requeridos para inscrição, a documentação técnica deverá 

anexada eletronicamente, por todos os inscritos, àqueles de nacionalidade brasileira e de 

nacionalidade estrangeira. 

 

7.2. Os seguintes documentos devem vir anexados no e-mail em formato PDF: 

 

7.2.1. Mini currículo de todo(a)s o(a)s autore(a)s, com respectivo endereço eletrônico da 

Plataforma Lattes (ANEXO I – IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO)  

 

7.2.2. Resumo expandido do trabalho acadêmico-cientifico, contendo informações básicas sobre 

a pesquisa para elaboração do trabalho: objetivo de pesquisa, metodologia, base de dados 

(quando convir), resultados esperados (ANEXO II – PROPOSTA DE TRABALHO) 

 

7.2.2.1. O documento acima, não poderá exceder 6.000 caracteres. 

 

7.2.3. Documento contendo o cronograma da pesquisa, indicando as etapas que, porventura, já 

estão concluídas e aquelas a concluir (ANEXO III – CRONOGRAMA DE TRABALHO) 

 

7.2.4. Declaração de autoria do trabalho inscrito (ANEXO IV – DECLARAÇÃO) 

 

7.3. Toda a documentação técnica deverá ser apresentada em língua portuguesa, mesmo que o 

inscrito tenha nacionalidade estrangeira.  

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PONTUAÇÃO 

 

8.1. As propostas de trabalho serão julgadas a partir dos critérios dispostos abaixo, bem como das 

especificidades dispostas no Termo de Referência – ANEXO VI deste Edital: 

 

8.1.1. Originalidade do problema de pesquisa - De 0 a 4 pontos. Nesse quesito será avaliada a 

originalidade e unicidade da pesquisa proposta, seja em tema, abordagem, metodologia ou 

dados de análise. 
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8.1.2. Adequação do tema ao escopo do projeto “Dos sabores aos saberes: discussões acerca da 

gastronomia de Belo Horizonte e Minas Gerais”- De 0 a 4 pontos. Nesse quesito será 

avaliado o quão o tema e objeto de pesquisa se enquadram ao escopo do projeto e objetivo 

do livro. 

 

8.1.3. Adequação da metodologia ao tema proposto - De 0 a 3 pontos. Nesse quesito será 

avaliada a abordagem metodológica e os procedimentos de pesquisa, verificando sua 

adequabilidade e factibilidade. 

 

8.1.4. Factibilidade de execução do cronograma de pesquisa - De 0 a 2 pontos. Esse quesito 

condiz ao cronograma de execução da pesquisa e será avaliada apenas em relação à 

probabilidade de execução no prazo estabelecido. 

 

8.1.5. Peso do território de Belo Horizonte na pesquisa: trabalhos cujo problema de pesquisa 

inclua o município de Belo Horizonte, pontuam 2 pontos, e os demais trabalhos, que não 

incluam esta cidade, não pontuam nesse quesito. 

 

8.2. A pontuação mínima para a classificação do trabalho é de 10 pontos, o máximo de pontos 

possível é de 15 pontos. Trabalhos que apresentarem nota média 0 em quaisquer quesito, com 

exceção do quesito 8.1.5., serão desclassificados. 

 

8.3. A classificação das propostas seguirá a maior pontuação obtida no somatório dos critérios 

descritos em 8.1. Para o desenvolvimento do livro final serão aceitos até seis trabalhos com 

maior pontuação, ficado os outros trabalhos classificados em lista de espera. Salienta-se, então 

que serão selecionados até seis trabalhos submetidos ao presente edital. 

 

8.4. Em caso de empate, serão consideradas as propostas com maior pontuação nos critérios abaixo 

relacionados, de acordo com a seguinte ordem:  

 

 Subitem 8.1.5;  

 Subitem 8.1.2;  

 Subitem 8.1.1;  

 Subitem 8.1.3; 

 Subitem 8.1.4. 

 

8.4.1. Permanecendo o empate, será feito um sorteio público, previamente agendado. 

 

8.5. A formatação do trabalho final deverá seguir as especificações do subitem 7.8 do Termo de 

Referência. 

 

9. DAS ETAPAS 

 

9.1. A Seleção será realizada em 03 (três) etapas, a saber: 

 

Etapa 1 – Habilitação Jurídica 

Etapa 2 – Habilitação Técnica 

Etapa 3 – Resultado Final/ Homologação  
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9.1.1. Etapa 1 – Habilitação Jurídica: Após o encerramento das inscrições, a Comissão 

Permanente de Licitações procederá a análise e conferência dos documentos dispostos no 

Item 6 do edital. 

 

9.1.2. Etapa 2 – Habilitação Técnica: Após a publicação do resultado da análise de habilitação 

jurídica, a Comissão de Seleção irá proceder com a avaliação da documentação técnica, 

especificada no Item 7 do edital, conforme critérios apresentados no Item 8.  

 

9.2. O resultado das habilitações/inabilitações da HABILITAÇÃO JURÍDICA será publicado no Diário 

Oficial do Munícipio – DOM e Portal da PBH, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento 

das inscrições.  

 

9.2.1. Após a publicação do resultado da habilitação/inabilitação, os inscritos terão 03 (três) dias 

úteis para interposição de recurso.  

 

9.2.1.1. Os resultados dos recursos serão publicados no Diário Oficial do Munícipio – DOM 

em até 05 (cinco) dias úteis após o último dia previsto para interposição dos 

recursos.  

 

9.3. Após a publicação do resultado dos recursos, os documentos técnicos e trabalhos das inscrições 

habilitadas juridicamente, serão avaliados pela Comissão de Seleção. 

 

9.3.1. A relação dos trabalhos acadêmicos-científicos selecionados será publicada no DOM – 

Diário Oficial do Município e Portal da PBH em até 05 (cinco) dias. 

 

9.3.2. Após o prazo recursal, de 03 (três) dias úteis, será publicada a HOMOLOGAÇÃO dos 

trabalhos selecionados para compor o Livro Digital, objeto deste edital. 

 

10. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

10.1. A comissão julgadora dos trabalhos será composta por dois membros do poder público 

municipal, com experiência em políticas e análises sobre o setor de Gastronomia na cidade de 

Belo Horizonte, e três membros convidados que apresentem distinção acadêmica e/ou 

profissional acerca do escopo do projeto. 

 

10.2. Ao aceitarem o convite para participação como membro da comissão julgadora, os integrantes 

assinam o termo de sigilo sobre as informações que terão acesso, direta e/ou indiretamente, 

formais e/ou informais, durante as atividades realizadas em todas as etapas acima 

mencionadas.  

 

10.3. Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes que farão parte da 

banca julgadora comprometem-se a informar à comissão organizadora qualquer conflito de 

interesse na avaliação da solução tecnológica desenvolvida, assim que for identificado. 

 

10.4. A Comissão de Seleção será publicada no Diário Oficial do Município – DOM, bem como na 

página da Belotur no Portal da PBH – www.pbh.gov.br/belotur. 
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11. CONVOCAÇÃO DOS SELECIONADOS 

 

11.1. Após a homologação do resultado final, os proponentes selecionados (respectivos autores e 

coautores dos trabalhos) serão convocados para assinatura do Termo de Autorização de 

Publicação.  

 

11.2. O contato será realizado pela Comissão de Licitação da Belotur por e-mail e/ou telefone, 

conforme dados informados quando da inscrição no edital. 

 

11.3. No ato da assinatura da Autorização, o proponente deverá comprovar regularidade perante a 

Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além da 

regularidade perante a Justiça do Trabalho, Fazendas Municipal e Estadual.  

 

11.3.1. Nos casos em que o documento apresentado na inscrição do edital, não seja emitido 

eletronicamente, o que impossibilita a autenticação de veracidade do mesmo via internet, 

o proponente selecionado deverá apresentar o original no ato de assinatura do Termo de 

Autorização de Publicação. 

 

11.4. Caso o proponente não resida em Belo Horizonte, a Belotur, excepcionalmente, irá enviar por e-

mail, o Termo de Autorização de Publicação em arquivo PDF, para que o responsável providencie 

a rubrica e assinatura de 02 (duas) vias do documento, devendo estes serem enviados pelos 

correios à sede da empresa, juntamente com os documentos de habilitação jurídica originais, nos 

termos do subitem anterior. 

 

11.4.1. O documento deverá ser enviado aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação da 

Belotur – CPL, à Rua da Bahia, 888, 6º andar – Centro – CEP 30160-011 – Belo 

Horizonte/MG.   

 

11.5. Após a convocação para assinatura, o proponente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

para comparecer à sede da Belotur.  

 

11.5.1. Em caso de não domiciliado em Belo Horizonte, o envio do documento rubricado e 

assinado deverá ser realizado com “Aviso de Recebimento – AR”, para fins de comprovação 

da data de entrega de recebimento do documento pela Comissão de Licitação, que deverá 

ocorrer até o 5º dia útil da convocação por e-mail e/ou telefone. 

 

11.6. O proponente que não comparecer à sede da Belotur para assinatura do Termo de Autorização 

de Publicação, ou, se for o caso, não enviar o Termo assinado, dentro do prazo estipulado no 

subitem anterior, incorrerá em sanção administrativa prevista no item 15 deste edital.  

 

12. OBRIGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

 

12.1.Assinar o Termo de Autorização de Publicação, autorizando a publicação do trabalho 

selecionado no livro digital. 

 

12.2.Manter, durante a vigência do Termo de Autorização de Publicação, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso dos 



 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 
Rua da Bahia, 888 – 7º andar - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP 30.160-011 

www.belotur.com.br – licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

9 

procedimentos, facultando-se à Belotur o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do 

cumprimento desta condição, obrigando-se, ainda a:  

 

12.3.Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da adotadas pela Belotur;  

 

12.4. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei 

Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 

denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 

denúncia disponíveis na contratante.  

 

13. OBRIGAÇÕES DA BELOTUR:  

 

13.1. A Belotur se compromete a esclarecer dúvidas atinentes a este procedimento de seleção em 

todas as suas etapas.  

 

13.2. Indicar os empregados responsáveis para acompanhar a execução do objeto deste edital. 

 

13.3. Responsabilizar-se pela diagramação, pela revisão de texto e publicação de livro digital. 

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/REMUNERAÇÃO 

 

14.1.Não haverá qualquer tipo de prêmio ou remuneração para os autores que tiverem seus 

trabalhos selecionados.  

 

14.2. Os recursos para as despesas relativas à publicação do Livro digital “Dos Sabores aos Saberes: 

Discussões acerca da Gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais” ocorrerão à conta de 

recursos específicos, consignados no orçamento da Empresa Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte S/A - BELOTUR. 

 

15. DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

15.1.A retirada da proposta inicial do projeto ou a não assinatura do Termo de Autorização de 

Publicação, implicará o impedimento de participação em futuros projetos com da mesma 

natureza do presente edital, pelos próximos dois anos. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1.As datas a que se referem ao período de inscrições e de divulgação dos participantes cujas 

inscrições forem deferidas poderão ser prorrogadas, a critério da comissão organizadora.  

 

16.2.Este edital será coordenado pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, e a seus membros 

compete designar e convidar os palestrantes, os mentores e os avaliadores que farão parte de 

todas as etapas.  

 

16.3.Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles produzido no 

âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por eventuais danos 

ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando os integrantes da comissão organizadora, em caso 
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de demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos 

de propriedade intelectual, imagem, voz e nome.  

 

16.4.A comissão organizadora não se responsabiliza pelo uso de base de dados públicos e/ou 

privados pelos participantes do desafio.  

 

16.5.A redação da introdução e conclusão do livro ficará a cargo do Observatório do Turismo de Belo 

Horizonte – Belotur. O primeiro capítulo do livro também será redigido pelo Observatório do 

Turismo de Belo Horizonte e versará sobre as características gerais dos estabelecimentos de 

gastronomia (bares e restaurantes) da cidade de Belo Horizonte. 

 

16.6.Os proponentes podem solicitar dados e informações ao Observatório do Turismo a qualquer 

momento para a realização dos trabalhos acadêmicos. Existem bases de dados e demais 

informações que podem auxiliar os autores no processo de escrita. As solicitações devem ser 

realizadas através do e-mail pesquisa.belotur@pbh.gov.br. 

 

16.7.A formatação do trabalho final a ser enviado após a seleção dos resumos expandidos, consta no 

Item 7 do Termo de Referência – ANEXO VII do presente edital. Após o recebimento dos 

trabalhos selecionados os mesmos serão formatados de acordo com a diagramação final do 

livro, sendo essa tarefa de responsabilidade da Belotur. 

 

16.8. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o 

candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento. 

 

16.9. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do inscrito, a observância e regularização de 

toda e qualquer questão concernente a direitos autorais, conexos e de imagem relativos à 

documentação encaminhada. 

 

16.10. Todos os avisos e resultados oficiais referentes à realização deste Processo serão divulgados no 

DOM - Diário Oficial do Município e/ou no Portal da PBH, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

 

16.11. A BELOTUR se reserva no direito de incluir, na elaboração e publicação do Livro Digital, outras 

imagens e textos, complementares àqueles selecionados neste edital, mantendo os objetivos 

gerais e específicos do Projeto DOS SABORES AOS SABERES: DISCUSSÕES ACERCA DA 

GASTRONOMIA EM BELO HORIZONTE E MINAS GERAIS”.  

 

16.12. Quaisquer esclarecimentos e orientação para a apresentação das propostas serão prestados 

pela BELOTUR, por meio da Comissão Permanente de Licitação e da Comissão Avaliadora. 

  

16.13. A BELOTUR reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no 

presente Edital.  

 

 

mailto:pesquisa.belotur@pbh.gov.br
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16.14. A qualquer tempo, este edital de seleção pública poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, a critério da BELOTUR, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. A BELOTUR poderá ainda cancelar esta seleção para atender a interesses 

próprios.  

 

16.15. Os autores que tiverem seus artigos selecionados concordarão tacitamente na autorização 

para publicação do trabalho acadêmico-científico, não restando qualquer ônus nem para a 

BELOTUR. Para tanto, deverão assinar um Termo de Autorização de Publicação, cuja minuta 

encontra-se, anexa ao edital. 

 

16.16. Integram este edital os seguintes Anexos:  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

II – PROPOSTA DE TRABALHO  

III – CRONOGRAMA DE TRABALHO 

IV – DECLARAÇÃO 

V – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO  

VI – MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

VII - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

Belo Horizonte, 09 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Gilberto César Carvalho de Castro 

Diretor Presidente 
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ANEXO I  

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

Nome Completo:  

e-mail:  

Filiação Institucional:  

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Título do trabalho  

Eixo Temático (   )Gastronomia e Turismo 

(   )Economia criativa e a Gastronomia  

(   )História da gastronomia  

(   )Sociologia da alimentação 

(   )Inovação na gastronomia 

(   )Processos gerenciais na gastronomia  

( )Saberes tradicionais e preservação da cultura 

alimentar  

(   ) Outro_________________________    

Mini-Curriculo e Endereço Para Currículo Lattes 

Mini CV Endereço Lattes: 

Autor 1:  

Autor 2:  

Autor 3:  

Autor 4:  

Autor 5:  

Autor 6:  

 

  



 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 
Rua da Bahia, 888 – 7º andar - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP 30.160-011 

www.belotur.com.br – licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

13 

ANEXO II 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Título do trabalho:   

Eixo Temático (   )Gastronomia e Turismo 

(   )Economia criativa e a Gastronomia  

(   )História da gastronomia  

(   )Sociologia da alimentação 

(   )Inovação na gastronomia 

(   )Processos gerenciais na gastronomia  

( )Saberes tradicionais e preservação da 

cultura alimentar  

(   ) Outro ___________________________ 

Resumo Expandido 
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ANEXO III  

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Título do trabalho:   

Eixo Temático (  )Gastronomia e Turismo 

(  )Economia criativa e a Gastronomia  

( )História da gastronomia Sociologia da alimentação 

(   )Inovação na gastronomia 

(   )Processos gerenciais na gastronomia  

( )Saberes tradicionais e preservação da cultura 

alimentar  

(   ) Outro ___________________________ 

Cronograma 

 

Etapa (exemplo: revisão bibliográfica, coleta de dados, etc.) Data Início Data Fim 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 
Rua da Bahia, 888 – 7º andar - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP 30.160-011 

www.belotur.com.br – licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

15 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que o conteúdo da obra inscrita é de minha autoria, em colaboração com os coautores abaixo 

relacionados, da qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível 

impugnação da obra por parte de terceiros. Declaro ainda que não houve a prática de plágio ou posturas 

antiéticas no processo de escrita e desenvolvimento da obra. 

 

Local e data: _______________________________________ 

 

COAUTORES (se houver) - Nome completo e CPF do(s) coautore(s: 

NOME COMPLETO: _____________________________________________ CPF: _____________________ 

NOME COMPLETO: _____________________________________________ CPF: _____________________ 

NOME COMPLETO: _____________________________________________ CPF: _____________________ 

NOME COMPLETO: _____________________________________________ CPF: _____________________ 

 

 

AUTOR – DADOS COMPLETO 

NOME COMPLETO: 

CPF/ PASSAPORTE: CIDADE: 

ENDEREÇO:  

TELEFONE(S): E-MAIL:  

 

 

 

ASSINATURA DO AUTOR DO TRABALHO ACADÊMICO-CIENTÍFICO 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO  

 

(Modelo utilizado e preenchido pela Comissão Avaliadora. NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER) 

 

1- Originalidade Nota dos Avaliadores 

Critérios 
Intervalo da 

Pontuação 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 

Tema e abordagem 

Pontua-se a originalidade do tema, do objeto de 

pesquisa e a forma de abordagem do mesmo. 

Quanto mais sensato e original, maior a 

pontuação 

0-3       

Metodologia 
Pontua-se inovações metodológicas, 

singularidades e especificidades metodológicas. 
0-1       

TOTAL DA NOTA DO CRITÉRIO 1       

2- Adequação do tema ao escopo do projeto Nota dos Avaliadores 

Critérios 
Intervalo da 

Pontuação 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 

Adequação do 

tema ao escopo do 

livro 

Pontua-se a proximidade do tema e objeto de 

pesquisa com o escopo do projeto do livro 

digital. Quanto mais próximo ao escopo maior a 

pontuação 

0-4       

TOTAL DA NOTA DO CRITÉRIO 2       

*Nota explicativa da pontuação: nesse quesito busca-se a adequação do tema ao escopo do livro. Assim, projetos 

que contenham maior proximidade pontuam mais. Como exemplo: trabalhos que versem apenas sobre um 

fenômeno da gastronomia pontuam mais do que um projeto que verse sobre a gastronomia e outros setores. 

3- Adequação da Metodologia Nota dos Avaliadores 

Critérios 
Intervalo da 

Pontuação 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 

Qualidade da 

Metodologia 

Pontua-se o rigor metodológico do trabalho, 

analisando a construção e desenho 

metodológico do objeto de pesquisa 

0-2       

Adequação da 

metodologia ao 

tema proposto 

Pontua-se a adequação da metodologia ao tema 

e objeto selecionado pelos autores. 
0-1       

TOTAL DA NOTA DO CRITÉRIO 3       
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4- Factibilidade de execução Nota dos Avaliadores 

Critérios 
Intervalo da 

Pontuação 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 

Cronograma de pesquisa 

Pontua-se a possibilidade e 

factibilidade de execução da pesquisa 

em relação ao cronograma sugerido 

pelos autores 

0-2       

TOTAL DA NOTA DO CRITÉRIO 4       

5- Peso do território de Belo Horizonte na Pesquisa Nota dos Avaliadores 

Critérios 
Intervalo da 

Pontuação 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 

Inclui Belo Horizonte 

A pesquisa inclui Belo Horizonte 

enquanto espaço de análise no 

trabalho 

2       

Não inclui Belo Horizonte 

A pesquisa não inclui Belo Horizonte 

enquanto espaço de análise no 

trabalho 

0       

TOTAL DA NOTA DO CRITÉRIO 5       

Média FINAL   TOTAL        

*Nota explicativa da pontuação: Nesse quesito busca-se a inclusão de Belo Horizonte enquanto espaço de 

análise. Trabalhos que apresentem Belo Horizonte enquanto espaço analítico, seja isolado ou comparado com 

outros espaços e territórios pontuam 2 pontos. Trabalhos que versem sobre Minas Gerais como um todo, ou 

outro espaço ou território que não inclua Belo Horizonte não pontuam nesse quesito 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

Eu, _________________________________ (Nome completo), _____________________ (nacionalidade), 

residente no endereço _____________________________________________ (endereço completo), 

cidade ________________________ portador do RG nº ___________________ e inscrito no CPF sob o 

nº____________________, na qualidade de autor do trabalho acadêmico-científico intitulado 

______________________________________________, autorizo a utilização deste material, pela 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR, para produção e publicação do 

Livro Digital do Projeto “Dos Sabores aos Saberes: Discussões acerca da Gastronomia em Belo Horizonte e 

Minas Gerais”, nos termos do Edital Seleção Simplificada nº 001/2019 e seus anexos. 

 

A presente autorização ocorre em caráter gratuito, total, irrevogável e irretratável, em todos os seus 

aspectos, manifestações, processos de reprodução e divulgação, ficando autorizada sua disponibilização 

em quaisquer meios, isoladamente ou em conjunto com outras obras ou serviços. 

  

Declaro que a obra cedida é de minha autoria exclusiva, sendo totalmente responsável pelo conteúdo e 

pela exatidão das referências mencionadas. Declaro também, que inexiste qualquer proibição vinculada 

à divulgação do presente trabalho acadêmico-científico, sendo de minha inteira responsabilidade, 

eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais a respeito.  

 

Fica, desde já, a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR, autorizada a proceder 

eventuais adequações do texto às normas da publicação, no que tange a alterações de formatação 

(recuos, estilos, destaques e afins) e correções ortográficas e gramaticais, bem como outras modificações 

necessárias para atender características editoriais, gráficas, de divulgação ou de publicidade (modos de 

exibição, distribuição, disponibilização, visualização, acesso, download, portais e banco de dados).  

 

Por estar de acordo, assino abaixo. 

 

Belo Horizonte, ______ de ____________________ de _______. 

 

 

________________________________  

Autor do trabalho acadêmico-científico 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 (Decreto nº 15.748, de 30 de outubro de 2.014) 

 

UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria de Políticas de Turismo e Inovação 

RESPONSÁVEL/MATRÍCULA: Marcos Vinicius Boffa / Matrícula: 80028-0 

 

1. DO OBJETO 
 

O presente termo de referência tem por objetivo a seleção de trabalhos acadêmico-científicos para 

composição de livro digital do projeto “DOS SABORES AOS SABERES: DISCUSSÕES ACERCA DA 

GASTRONOMIA EM BELO HORIZONTE E MINAS GERAIS”.  As propostas devem estar em concordância com 

o escopo do projeto. 

 

1.1. ESCOPO DO PROJETO 
 

O projeto pretende reunir trabalhos acadêmicos na forma de artigos/capítulos de livro que versem sobre 

a gastronomia em Minas Gerais, preferencialmente no município de Belo Horizonte em sentido amplo. 

Busca-se investigações científicas em temas e campos científicos diversos (gastronomia, economia, 

história, sociologia, gestão, etc.) que abordem o fenômeno do setor gastronômico e da culinária tendo 

como limite geográfico o município de Belo Horizonte (podendo ser estendido para outros espaços de 

análise quando necessário para responder ao problema de pesquisa proposto).  

 

1.2. EIXOS TEMÁTICOS 
 

Os interessados poderão apresentar propostas de trabalhos que versem acerca da gastronomia em Minas 

Gerais e preferencialmente em Belo Horizonte em diversos aspectos. Os eixos temáticos abaixo são 

sugestões, mas o edital não se limita a esses temas, podendo o proponente apresentar propostas em 

outras áreas de pesquisa, desde que dentro do escopo descrito no subitem 1.1 

 

1.2.1. Gastronomia e Turismo em Belo Horizonte e Minas Gerais: trabalhos que abordem a 
relação entre a gastronomia local e o turismo, avaliando as potencialidades e gargalos; 

1.2.2. Economia criativa e a Gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais: trabalhos que 
abordem a gastronomia enquanto atividade econômica da economia criativa, nas mais 
diversas e possíveis análises metodológicas (microeconomia, economia industrial, mercado 
de trabalho, economia popular e solidária, etc.); 

1.2.3.  História da gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais: trabalhos que busquem 
construir uma análise histórica da construção e desenvolvimento do setor e atividade 
gastronômica na cidade; 

1.2.4. Sociologia da alimentação: trabalhos que explorem a relação da alimentação com os 
hábitos, costumes, instituições e grupos sociais, práticas sociais e alimentares; 

1.2.5. Inovação na gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais: estratégias de inovação na 
gastronomia, análise do potencial inovativo dos estabelecimentos gastronômicos da cidade; 
relação universidade-empresa na geração de inovação para o setor. 

1.2.6. Processos gerenciais na gastronomia em Belo Horizonte e Minas Gerais: trabalhos que 
abordem questões gerenciais e administrativas em estabelecimentos gastronômicos na 
cidade de Belo Horizonte. 
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1.2.7. Saberes tradicionais e preservação da cultura alimentar na cidade de Belo Horizonte e 
Minas Gerais: trabalhos que discorram acerca da culinária e gastronomia tradicional no 
município de Belo Horizonte bem como acerca da preservação, história e difusão desses 
conhecimentos e práticas tradicionais na cozinha. 
 

1.3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

1.3.1. Poderão participar dessa seleção brasileiros ou estrangeiros que: 
1.3.2. Tenham mais de 18 anos; 
1.3.3. Possuam vínculo com instituição de ensino superior ou que já tenham concluído ensino 

superior em qualquer área de formação, em instituições de ensino superior reconhecidas 
pelo MEC; 

1.3.4. Seja cadastrado na Plataforma Lattes do CNPQ; 
1.3.5. Não poderão participar do presente Edital: 

1.3.5.1.  Pessoa Jurídica; 
1.3.5.2. Cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, consanguíneos ou 

por afinidade, até o terceiro grau de servidores da BELOTUR e dos membros das 
comissões do presente edital. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E RESULTADOS ESPERADOS 
 

2.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
 

A gastronomia é característica de um determinado povo, espaço e cultura representando diferentes 

formas de preparo, escolha e ingestão de alimentos e temperos. Por muitas vezes os sabores encontrados 

em determinados locais e regiões são reflexos diretos da história da habitação e consolidação de 

territórios específicos. Imigração, relações de trabalho, heranças do período colonial e escravocrata são 

fatores encontrados nas diferentes culinárias do território brasileiro.  

 

De acordo com Brillat-Savarin (1995) a gastronomia é o “conhecimento fundamentado de tudo o que se 

refere ao homem na medida em que ele se alimenta. Assim, é ela, a bem dizer, que move os lavradores, os 

vinhateiros, os pescadores, os caçadores e a numerosa família de cozinheiros seja qual for o título ou a 

qualificação sob a qual disfarçaram sua tarefa de preparar alimentos... a gastronomia governa a vida 

inteira do homem” (BRILLAT-SAVARIN, 1995, apud FREIXA e CHAVES, 2017). Tal conceito reflete a 

abrangência do que se entende por gastronomia e a importância de sua compreensão enquanto 

fenômeno social de determinada sociedade. 

 

No mundo contemporâneo a gastronomia tem evoluído e se concretizado como patrimônios de natureza 

intangível caracterizando-se assim como bens culturais específicos e dotados de potencialidades 

turísticas. A relação entre a gastronomia e o turismo de determinados territórios é explorada no intuito 

de atração e fomento de fluxos turísticos, incrementando a renda e gerando empregos oriundos dessa 

atividade.  

 

A Belotur pretende, a partir desse edital, incentivar a produção acadêmica e científica acerca da 

gastronomia da cidade de Belo Horizonte no intuito de gerar conhecimento e informação sobre o 

fenômeno. Tal conhecimento tem importância para: a) sociedade civil no intuito de difundir informação 

sobre a cidade, ampliando e fortalecendo o sentimento de pertença por parte dos munícipes; b) a 

comunidade acadêmica através do incentivo à produção científica específica do fenômeno, dialogando 

com os pares e estabelecendo pontes para futuros projetos de pesquisa; e c) ao setor público trazendo 

informações para o balizamento de políticas públicas específicas para o setor. 
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Assim, pretende-se estimular ainda mais a relação entre gastronomia e turismo na cidade de Belo 

Horizonte através de um incentivo de pesquisa e geração/divulgação de informação sobre o setor 

gastronômico e culinário na cidade. 

 

2.2. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se que o projeto incentive a produção acadêmica gerando pesquisas e informações novas acerca 

da gastronomia na cidade, auxiliando a formação de um pensamento crítico, histórico e inteligente sobre 

a atividade no município. Além dos resultados simbólicos, estima-se que a proposta gere um melhor e 

mais próximo relacionamento com institutos de pesquisa, universidades e centros de formação de 

pesquisadores na área. Como resultado final, espera-se a feitura de um livro digital que contenha saberes, 

informações e conhecimentos relevantes e instigantes sobre a gastronomia na cidade de Belo Horizonte e 

no estado de Minas Gerais e que o mesmo possa servir como um instrumento analítico para formadores 

de políticas públicas, formadores de opinião, professores, pesquisadores e a sociedade civil em geral. 

 

2.3. Objetivo 
 

2.3.1. Objetivo Geral 
 

Apoiar e dinamizar a construção de trabalhos acadêmicos e científicos sobre o setor gastronômico no 

município de Belo Horizonte e Minas Gerais visando ampliar a difusão dos conhecimentos e saberes já 

construído e incentivar novos projetos de pesquisa acerca do tema.  

 

2.3.2. Objetivos específicos 
 

 Gerar informação e conhecimento acerca da gastronomia de Belo Horizonte; 

 Apoiar a produção acadêmica e científica sobre o tema da gastronomia em Belo Horizonte e 
Minas Gerais; 

 Pluralizar os temas de pesquisa e investigação científica em gastronomia, focadas na cidade de 
Belo Horizonte; 

 Difundir o conhecimento e o debate sobre o tema entre as instituições, a academia e a sociedade 
civil; 
 

3. VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 

Não se aplica  

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Não se aplica 

 

5. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, LOCAL E PRAZOS 
 

Os trabalhos serão analisados e avaliados de acordo com os critérios estabelecidos na seção 7 do 

presente documento. Serão aceitos trabalhos que contenham rigor científico e metodológico e que 

apresentem importância e originalidade para a pesquisa do objeto 

A execução do projeto se dará conforme estipulado abaixo: 
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Meta Etapas Responsável 

Publicação de livro 

digital sobre 

gastronomia mineira 

e sobre o setor de 

gastronomia em Belo 

Horizonte 

Definição do escopo e objetivos 
Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

Publicação e divulgação do edital 
Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

Definição, convite e publicação da comissão de 

Seleção 

Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

Análise e Seleção dos trabalhos 

Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte / 

Comissão de Seleção 

Envio de aceite aos autores 
Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

Publicação dos aprovados - DOM 
Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

Assinatura do termo de autorização de publicação 
Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

Redação do Trabalho final Autores selecionados 

Revisão ortográfica Empresa contratada 

Diagramação e solicitação do ISBN 
Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

Publicação 
Observatório do Turismo 

de Belo Horizonte 

 

5.1. CRONOGRAMA 
 

Ação Prazo Responsável 

Prazo final para as inscrições 10 de maio de 2019 Belotur 

Análise HABILITAÇÃO JURÍDICA Maio/ 2019 Belotur 

Análise e SELEÇÃO Trabalhos Acadêmicos-Científicos Maio/ 2019 
Comissão 

avaliadora 

Homologação do Resultado Final Maio/2019 Belotur 

Convocação para assinatura do Termo de Autorização 

de Publicação 
Junho/2019 Belotur 

Redação do Trabalho final 

Da assinatura do Termo de 

Autorização à 31 de julho de 

2019 

Autores 

Revisão Agosto/ 2019 Belotur 

Diagramação e solicitação do ISBN Agosto e Setembro de 2019 Belotur 

Publicação e Lançamento do Livro Digital Novembro/ 2019 Belotur 
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5.2. Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, 
vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 
 

5.3. Não realizar, em hipótese alguma, atos de plágio de outros trabalhos, garantindo a ética na 
publicação. 
 

5.4. Assegurar créditos e fontes de imagens, informações e arquivos, quando necessário. 
 

6. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

Observatório do Turismo de Belo Horizonte – Diretoria de Políticas de Turismo e Inovação 

 

Gestor: Marcos Vinicius Boffa / Matrícula: 80028-0 / Diretor de Políticas de Turismo e Inovação 

 

Fiscal: Maria Thereza Saez Magalhães/ Matrícula: 876-4 / Coordenadora 

 

Fiscal suplente: Rodrigo Cavalcante Michel/ Matrícula 1061-0 / Assessor II 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

7.1. As propostas de trabalho serão julgadas a partir dos seguintes critérios: 
7.1.1. Originalidade do problema de pesquisa, de 0 a 4 pontos. Nesse quesito será avaliada a 

originalidade e unicidade da pesquisa proposta, seja em tema, abordagem, metodologia ou 
dados de análise. 

7.1.2. Adequação do tema ao escopo do projeto “Dos sabores aos saberes: discussões acerca da 
gastronomia de Belo Horizonte e Minas Gerais”, de 0 a 4 pontos. Nesse quesito será 
avaliado o quão o tema e objeto de pesquisa se enquadram ao escopo do projeto e objetivo 
do livro. 

7.1.3. Adequação da metodologia ao tema proposto, de 0 a 3 pontos. Nesse quesito será avaliada 
a abordagem metodológica e os procedimentos de pesquisa, verificando sua 
adequabilidade e factibilidade. 

7.1.4. Factibilidade de execução do cronograma de pesquisa, de 0 a 2 pontos. Esse quesito condiz 
ao cronograma de execução da pesquisa e será avaliada apenas em relação à probabilidade 
de execução no prazo estabelecido. 

7.1.5. Peso do território de Belo Horizonte na pesquisa: trabalhos cujo problema de pesquisa 
inclua o município de Belo Horizonte pontuam 2, demais trabalhos não pontuam nesse 
quesito. 

7.2.  A pontuação mínima para a classificação do trabalho é de 10 pontos, o máximo de pontos 
possível é de 15 pontos. Trabalhos que apresentarem nota média 0 em quaisquer quesito, com 
exceção do quesito 7.1.5. serão desclassificados. 

7.3. A classificação das propostas seguirá a maior pontuação obtida no somatório dos critérios 
descritos em 7.1. Para o desenvolvimento do livro final serão aceitos até seis trabalhos com maior 
pontuação, ficado os outros trabalhos classificados em lista de espera. Salienta-se, então que 
serão selecionados até seis trabalhos submetidos ao presente edital. 

7.4. Em caso de empate serão consideradas as propostas inscritas de maior pontuação nos critérios e 
de acordo com a seguinte ordem: 7.1.5; 7.1.2; 7.1.1; 7.1.3 e 7.1.4. 

7.5. Permanecendo o empate, será feito um sorteio público, previamente agendado. 
7.6. A comissão julgadora dos trabalhos será composta por dois membros do poder público municipal 

com experiência em políticas e análises sobre o setor de Gastronomia na cidade de Belo 
Horizonte e três membros convidados que apresentem distinção acadêmica e/ou profissional 
acerca do escopo do projeto. 
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7.6.1. Ao aceitarem o convite para participação como membro da comissão julgadora, os 

integrantes assinam o termo de sigilo sobre as informações que terão acesso, direta e/ou 
indiretamente, formais e/ou informais, durante as atividades realizadas em todas as etapas 
acima mencionadas.  

7.6.2. Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes que farão 
parte da banca julgadora comprometem-se a informar à comissão organizadora qualquer 
conflito de interesse na avaliação da solução tecnológica desenvolvida, assim que for 
identificado. 

7.7.  A submissão dos trabalhos será gratuita e o ato de inscrição pressupõe aceitação com os termos 
deste Edital e seus anexos; 

7.8. Cada pessoa poderá enviar até 2 (dois) trabalhos acadêmico-científico para análise da Comissão 
julgadora, sendo autor de no máximo um artigo e, igualmente, coautor de no máximo um artigo. 

7.9. Serão aceitas inscrições até o dia 10/05/2019, que deverão ser realizadas através do Link 
informado no edital; 

7.10. Os seguintes documentos devem vir anexados na inscrição em formato pdf: 
7.10.1. Resumo expandido do trabalho acadêmico-cientifico, contendo informações básicas 

sobre a pesquisa para elaboração do trabalho: objetivo de pesquisa, metodologia, base de 
dados (quando convir), resultados esperados.  

7.10.2. Mini currículo de todo(a)s o(a)s autore(a)s, com respectivo endereço eletrônico da 
Plataforma Lattes; 

7.10.3. Documento contendo o cronograma da pesquisa indicando as etapas que, porventura, já 
estão concluídas e aquelas a concluir. 

7.11. A formatação do trabalho final deverá seguir as seguintes especificações: 
7.11.1. Serão aceitos textos redigidos em língua portuguesa. Os trabalhos deverão conter 

necessariamente uma introdução e conclusão, ficando as outras seções a cargo dos 
autores. Além disso, as referências bibliográficas são obrigatórias e devem seguir a norma 
ABNT vigente. 

7.11.2. Recomenda-se que na introdução conste de forma clara e objetiva o problema de 
pesquisa, objetivo de pesquisa e metodologia utilizada. 

7.11.3. Os trabalhos devem ser redigidos em formato A4 (retrato) com margens superiores e 
inferiores de 2,5cm, e margens laterais de 3 cm. 

7.11.4. A fonte utilizada deve ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Exceto 
trechos com citações diretas, tabelas, legendas e notas de rodapé. Essas normas devem 
seguir as referências da ABNT em vigor. 

7.11.5. Serão aceitos arquivos nos seguintes formatos: “.doc e .docx”, enviados pôster à seleção 
para o e-mail pesquisa.beotur@pbh.gov.br 

7.11.6. Arquivos contendo tabelas, gráficos, figuras e arquivos auxiliares deverão ser enviados 
separadamente. Arquivos de imagem devem apresentar qualidade para impressão e 
diagramação. 

7.11.7. Os títulos devem estar em sequência numérica, seguindo a seguinte formatação: 
 

1. TÍTULO 1 
1.1. TÍTULO 2  

1.1.1. Título 3 
1.1.1.1. Título 4 

1.1.1.1.1. Título 5 
7.11.8. A paginação deve ser realizado através de números de página no canto superior direito 

do documento 
7.11.9. A ferramenta itálica deve ser utilizada para dar ênfase à palavras em outra língua (que 

não seja português) porventura utilizadas no texto 
7.11.10. Os trabalhos devem conter resumos e palavras-chave. O resumo precisa conter até 1.350 

caracteres com espaços e de três a cinco palavras-chave, separadas por ponto e vírgula 
7.11.11. As notas de rodapé devem ser apresentadas na mesma página do texto a ser 

mailto:pesquisa.beotur@pbh.gov.br
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referenciado 
7.11.12. Não deverá exceder 25 laudas, incluindo: título em português, resumo, palavras-chave, 

texto, tabelas, figuras, lista de referências e anexo/apêndice, se houver. 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CEDENTE 
 

8.1. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 
8.2. Executar o serviço de acordo com o objeto contratado. 
8.3. Reconhecer veracidade das informações enviadas. 
8.4. Assinar o termo de autorização de publicação e autoria ética, caso selecionado, possibilitando a 

publicação do trabalho no livro digital. 
8.5. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento 
licitatório, facultando-se à contratante o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do 
cumprimento desta condição, obrigando-se, ainda a:  

8.6. Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da contratante;  
8.7. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei 

Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 
denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 
denúncia disponíveis na contratante.  

 

9. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA  
 

9.1. Esclarecer dúvidas no processo de seleção e pós-seleção. 
9.2. Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar a prestação dos serviços. 
9.3. Diagramação, revisão de texto e publicação e livro digital. 

 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

10.1. O período de inscrição na Seleção Simplificada 001/2019, será da data de sua publicação a 10 de 
maio de 2019. 

10.2. A autorização para publicação dos trabalhos selecionados irá vigorar até concluída a execução do 
objeto deste Termo de Referência. 

 

11.  GARANTIA CONTRATUAL  
 

Não se Aplica  

 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. A retirada da proposta inicial do projeto, apresentada na inscrição, implicará no impedimento de 

participação em futuros projetos com o mesmo teor do presente Termo de Referência, pelos 
próximos dois anos. 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO  
 

Não se Aplica 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

Não se Aplica 
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15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1. As datas que se referem ao período de inscrições e de divulgação dos participantes cujas 
inscrições forem deferidas poderão ser prorrogadas, a critério da comissão organizadora. Nessa 
hipótese, serão comunicadas as alterações feitas, por meio Diário Oficial do Município.  

1.2. Este edital será coordenado pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, e a seus membros 
compete designar e convidar os palestrantes, os mentores e os avaliadores que farão parte de 
todas as etapas.  

1.3. Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles produzido no 
âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por eventuais danos 
ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando os integrantes da comissão organizadora, em caso 
de demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos 
de propriedade intelectual, imagem, voz e nome.  

1.4. A comissão organizadora não se responsabiliza pelo uso de base de dados públicos e/ou 
privados pelos participantes do desafio.  

1.5. Os casos omissos não previsto neste regulamento serão julgados pela comissão organizadora.  
1.6. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o 

da Comarca de Belo Horizonte 
1.7. A redação da introdução e conclusão do livro ficará a cargo do Observatório do Turismo de Belo 

Horizonte – Belotur. O primeiro capítulo do livro também será redigido pelo Observatório do 
Turismo de Belo Horizonte e versará sobre as características gerais dos estabelecimentos de 
gastronomia (bares e restaurantes) da cidade de Belo Horizonte. 

1.8. Os proponentes podem solicitar dados e informações ao Observatório do Turismo a qualquer 
momento para a realização dos trabalhos acadêmicos. Existem bases de dados e demais 
informações que podem auxiliar os autores no processo de escrita. As solicitações devem ser 
realizadas através do e-mail pesquisa.belotur@pbh.gov.br . 

1.9. A formatação do trabalho final a ser enviado após a seleção dos resumos expandidos consta na 
seção 7 do presente edital. Após o recebimento dos trabalhos selecionados os mesmos serão 
formatados de acordo com a diagramação final do livro, sendo essa tarefa de responsabilidade 
da Belotur.  

1.10.A BELOTUR se reserva no direito de incluir, na elaboração e publicação do Livro Digital, outras 
imagens e textos, complementares àqueles selecionados neste edital, mantendo os objetivos 
gerais e específicos do Projeto DOS SABORES AOS SABERES: DISCUSSÕES ACERCA DA 
GASTRONOMIA EM BELO HORIZONTE E MINAS GERAIS”.   

1.11.Os questionamentos referentes a este edital poderão ser enviados até três dias úteis antes do 
término da inscrição. Os esclarecimentos deverão ser encaminhados para o e-mail 
licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 
 

 

Belo Horizonte, 28 de Março de 2019. 

 

 

 

Coordenação do Observatório do Turismo 
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