Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Farroupilha

I RETIFICAÇÃO DO EDITAL CAMPUS FARROUPILHA Nº 01/2020 - VINCULADO AO EDITAL IFRS Nº
64/2019 – FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2020/2021

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO SUL – CAMPUS FARROUPILHA, nomeado pela Portaria nº 152/2020-IFRS, de 17 de fevereiro de
2020, DOU de 27 de fevereiro de 2020, no uso de suas atribuições e por intermédio da Comissão de
Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), torna pública a I Retificação do
Edital Campus Farroupilha Nº 01/2020 - vinculado ao Edital IFRS Nº 64/2019 – Fomento Interno para
Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021.

No item 4. DO CRONOGRAMA

ONDE SE LÊ:
Divulgação da classificação preliminar das propostas submetidas a
este edital
Submissão de recursos quanto à classificação preliminar das
propostas submetidas a este edital

Até 06/04/2020

Prazo de 2 dias úteis, a
contar da publicação da
classificação preliminar

Prazo para apresentação do comprovante de aprovação dos projetos
de pesquisa submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou à
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme necessidade
do projeto

Até 30/04/2020

Divulgação do resultado final das propostas contempladas com
bolsas e/ou AIPCT

Até 10/04/2020

Divulgação do edital de seleção de bolsistas

Até 13/04/2020

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsistas

Até 24/04/2020

Indicação dos bolsistas selecionados para os projetos de pesquisa e
inovação, à Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Até 30/04/2020

Início do projeto e das atividades do bolsista

01/05/2020
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Prazo máximo para solicitação de alteração de itens previstos no
orçamento

Até 30/09/2020

Prestação de contas dos recursos do AIPCT

Até 30/10/2020

Prazo de envio dos relatórios finais dos bolsistas à CAGPPI*

31/12/2020

*Conforme modelo disponível no site do IFRS/Editais, publicado junto ao edital.
LEIA-SE:
Divulgação da classificação preliminar das propostas submetidas a
este edital
Submissão de recursos quanto à classificação preliminar das
propostas submetidas a este edital *

Até 14/04/2020

Prazo de 2 dias úteis, a
contar da publicação da
classificação preliminar

Prazo para apresentação do comprovante de aprovação dos projetos
de pesquisa submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou à
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme necessidade
do projeto

Até 30/04/2020

Divulgação do resultado final das propostas submetidas a este edital

Até 17/04/2020

Divulgação das propostas contempladas com bolsas e/ou AIPCT

Suspenso **

Divulgação do edital de seleção de bolsistas

Suspenso **

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsistas

Suspenso **

Indicação dos bolsistas selecionados para os projetos de pesquisa e
inovação, à Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Suspenso **

Início do projeto e das atividades do bolsista

Suspenso **

Prazo máximo para solicitação de alteração de itens previstos no
orçamento

Suspenso **
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Prestação de contas dos recursos do AIPCT

Suspenso **

Prazo de envio dos relatórios finais dos bolsistas à CAGPPI ***

Suspenso **

* Conforme modelo disponível no site do IFRS/Editais, publicado junto ao edital, devendo ser
enviados para o e-mail pesquisa@farroupilha.ifrs.edu.br.
** Conforme nota emitida pela PROPPI, publicada junto ao edital.
*** Conforme modelo disponível no site do IFRS/Editais, publicado junto ao edital.

Farroupilha, 09 de abril de 2020.

Leandro Lumbieri
Diretor-geral
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