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EDITAL Nº 34 de 22 de outubro de 2010 
 
 

O Pró - Reitor de Pesquisa,  Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no uso de suas atribuições torna pública 

a retificação do edital PRPGI Nº 32 de 19 de outubro de 2010, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO IFMA - CHAMADA 

DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

1. O item III APOIO CONCEDIDO passa a ter a seguinte redação. 

 

                  Aos coordenadores dos projetos aprovados será concedido um apoio 

financeiro a serem pagos em 1 (uma) bolsa de pesquisa. O valor total disponível para 

este Edital é de R$ 31.500,00 (Trinta e um mil reais e quinhentos reais). 

                Os recursos deverão ser aplicados durante o prazo de execução 

estabelecido no presente Edital e devem ser utilizados integralmente para a aquisição 

de material de consumo e contração de serviços de pessoas jurídicas para o 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa. Tais recursos não podem ser utilizados 

para a aquisição de material permanente, contratação de pessoa física e obras civis de 

qualquer natureza. 

               As bolsas só serão pagas após a assinatura do termo de compromisso pelo 

coordenador do projeto. Os recursos do apoio financeiro concedido poderão ser 

aplicados até o dia 20 de dezembro de 2010. As aquisições efetuadas após essa data 

não serão aceitas na prestação de contas. 

            Serão selecionados 14 projetos de pesquisa, sendo dividido em duas 

categorias: 
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            - Categoria 1 – Serão selecionados 7 projetos, onde cada projeto será 

contemplado com uma Bolsa de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para 

Professor/Pesquisador com titulo de doutor. 

            - Categoria 2 - Serão selecionados 7 projetos, onde cada projeto será 

contemplado com uma Bolsa de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para 

Professor/Pesquisador com titulo de mestre. 

 

 
 

                                    


