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RETIFICAÇÃO
Processo: 23255.002932/2020-52
Interessado: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

EDITAL Nº 1/2020 PRPI/REITORIA-IFCE

RETIFICAÇÃO 2

Considerando reunião realizada via webconferência na data de 15 de maio de 2020 com Gestores de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFCE na qual foram apresentadas as situações relacionadas aos
Editais de IC, os prazos estabelecidos pelas unidades de fomento CNPq e FUNCAP em relação à
continuidade dos editais de IC e posicionamento dos Gestores em relação ao adiamento de cronograma de
atividades;
Considerando a continuidade da oferta de bolsas de iniciação científica (IC);
Considerando o nível de excepcionalidade quanto a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2);
A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (PRPI-IFCE), no uso de suas atribuições, torna pública a retificação no EDITAL
Nº 1/2020 PRPI/REITORIA-IFCE.

Onde lê-se:
10. DO CRONOGRAMA
10.1 As atividades relacionadas a este edital deverão ser realizadas nos prazos estabelecidos na Tabela 2.
Tabela 2: Cronograma de atividades

Atividades

Datas
27/04/2020

Período de Inscrição

a
15/05/2020 até 16:00 hs

Publicação da lista dos deferidos e indeferidos

20/05/2020
21/05/2020

Período de recursos de inscrições indeferidas

a
22/05/2020 até 16:00 hs

Divulgação das inscrições homologadas

17/05/2020

Divulgação dos resultados parciais

24/06/2020
25/06/2020

Período de recursos do resultado parcial

a
26/06/2020 até 16:00 hs

Resultado

30/06/2020
01/07/2020

Indicação do bolsista e entrega da documentação a
31/07/2020

Leia-se:
10. DO CRONOGRAMA
10.1 As atividades relacionadas a este edital deverão ser realizadas nos prazos estabelecidos na Tabela 2.
Tabela 2: Cronograma de atividades

Atividades

Datas
27/04/2020

Período de Inscrição

a
22/05/2020 até 16:00 hs

Publicação da lista dos deferidos e indeferidos

27/05/2020
28/05/2020

Período de recursos de inscrições indeferidas

a
29/05/2020 até 16:00 hs

Divulgação das inscrições homologadas

05/06/2020

Divulgação dos resultados parciais

01/07/2020
02/07/2020

Período de recursos do resultado parcial

a
03/07/2020 até 16:00 hs

Resultado

09/07/2020
10/07/2020

Indicação do bolsista e entrega da documentação a
31/07/2020

Ademais, informamos que será permitida a substituição do PDF dos projetos já submetidos devendo, para
tal, o(a) pesquisador(a) encaminhar solicitação via e-mail institucional (não serão considerados e-mails
pessoais) para o endereço prpieditais@ifce.edu.br até a data e horário final da submissão de projetos
estabelecidos em cronograma de atividades.

Fortaleza, 15 de maio de 2020

José Wally Mendonça Menezes
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - IFCE
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