
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 06 de 02 de março de 2012 

 

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

Tecnologia do Maranhão, no uso de suas atribuições torna pública a retificação do EDITAL 

PRPGI Nº 01 de 20 de Janeiro de 2011 nos seguintes itens, mantendo inalteradas as demais 

disposições editalícias. 

 

1. Incluir no item 3: 

 

3.6 A indicação do bolsista poderá ser feita após a aprovação do projeto, cabendo ao pesquisador 

que tiver seu projeto aprovado indicar o aluno que irá receber a bolsa e encaminhar ao setor de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus de lotação do pesquisador.  

 

3.  Alterar os itens 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 9.1 e 13 que passam a ter a seguinte redação: 
 

 

“2.1 - As inscrições estarão abertas no período de 20 de janeiro a 09 de março de 2012.” 

“2.2 - A solicitação da bolsa, acompanhada de toda a documentação exigida, deverá ser 

encaminhada na forma eletrônica por meio do site http://www.ifma.edu.br/pibic/, até 09 de 

março de 2012.” 

 “2.3 - A documentação exigida na forma impressa deverá ser entregue, via protocolo, ao setor 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus de lotação do pesquisador até o dia 13 de 

março de 2012.” 

“3.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues via protocolo e 

endereçada ao setor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus de lotação do 

pesquisador até o dia 13 de março 2012, são:” 

“9.1 A bolsa será concedida por um período de 09 (nove) meses, de 09 de abril de 2012 a 31 de 

dezembro de 2012;” 

 

 

 



13. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital  20/01/2012  

Vigência do edital  2012/2013  

Recebimento da documentação online  20/01/2012 a 09/03/2012  

Recebimento da documentação via protocolo  20/01/2012 a 13/03/2012 

Julgamento dos projetos de pesquisa  20/02/2012 a 30/03/2012  

Parecer do Comitê de Ética (Só para projetos que 

envolvam seres humanos e/ou experimentação animal) 

Apresentar até 29/03/2012 

Divulgação dos resultados  A partir de 02/04/ 2012  

Período para recurso  2 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado  

Divulgação do resultado final  Após análise dos recursos  

Reunião da apresentação do programa  05/04/2012  

Concessão da bolsa  

 

09/04/2012  

 

 

São Luís, 02 de março de 2012. 

 

 

 


