
 

 

 
   

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

PIBITI CNPq/IFMA - 2014/2015 

EDITAL PRPGI Nº 11, de 29 de abril de 2014 

A Chefe do Departamento de Pós-graduação no exercício da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Art.19º, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, torna pública a retificação do EDITAL PRPGI Nº 03, de 07 de março de 2014, 

que dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação - PIBITI CNPq/IFMA, que altera os itens 3.1, 6.1, 7.1, 7.2, e 14  

mantendo inalteradas as demais disposições do referido edital.  

 

3  RECURSOS FINANCEIROS  

 

Onde se lê:  

 3.1 Serão destinadas ao presente edital 50 (cinquenta) bolsas concedidas como apoio 

financeiro liberadas em única parcela, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada bolsa, e 

112 Bolsas de Iniciação Cientifica - PIBITI, pelo período de 12 (doze) meses, não 

renováveis, no valor individual mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para bolsas PIBITI 

CNPq e no valor de 500,00 (quinhentos reais) para as bolsas PIBITI IFMA, perfazendo o 

valor total de R$ 911.200,00 (novecentos e onze mil e duzentos reais), sendo R$ 43.200,00 

(quarenta e três mil e duzentos reais) oriundos da dotação orçamentária do CNPq, 

868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais) oriundos da dotação orçamentária da 

PRPGI/IFMA; 

Leia-se: 

3.1 Serão destinadas ao presente edital 50 (cinquenta) bolsas concedidas como apoio 

financeiro liberadas em única parcela, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada bolsa, e 

112 Bolsas de Iniciação Cientifica - PIBITI, pelo período de 12 (doze) meses, não 

renováveis, no valor individual mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para bolsas PIBITI 

CNPq e no valor de 400,00 (quatrocentos reais) para as bolsas PIBITI IFMA, perfazendo o 

valor total de R$ 787.600,00 (setecentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais), sendo R$ 

43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) oriundos da dotação orçamentária do CNPq, 

744.400,00 (setecentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) oriundos da dotação 

orçamentária da PRPGI/IFMA; 



 

 

 
   

 

6 INSCRIÇÃO  

Onde se lê:  

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 28 de março a 30 de abril de 2014 e 

deverão ser realizadas em duas etapas: 

 

Leia-se: 

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 28 de março a 12 de maio de 2014 e 

deverão ser realizadas em duas etapas: 

 

 

 

7 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

  

Onde se lê:  

 

7.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues, via 

protocolo, e endereçada aos Núcleos de Pesquisa e Pós – Graduação ou setor 

equivalente dos campi até o dia 05 de maio de 2014, são:  

 

Leia-se: 

7.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues, via 

protocolo, e endereçada aos Núcleos de Pesquisa e Pós – Graduação ou setor 

equivalente dos campi até o dia 14 de maio de 2014, são:  

 

  

Onde se lê:  

7.2 Os documentos que deverão ser anexados, no formato PDF, durante a inscrição 

eletrônica no sistema SAPRO, até à 23h59min59s do dia 30 de abril de 2014, são: 

 

Leia-se: 

7.2 Os documentos que deverão ser anexados, no formato PDF, durante a inscrição 

eletrônica no sistema SAPRO, até à 23h59min59s do dia 12 de maio de 2014, são: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

Onde se lê:  

14 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS 

Lançamento do Edital 07/03/2014  

Recebimento da documentação online 18/03/2014 a 30/04/2014 

Recebimento da documentação via protocolo 18/03/2014 a 05/05/2014 

Julgamento dos processos 30/04/2014 a 14/07/2014 

Divulgação dos Resultados parciais ( antes dos recursos) A partir de 15/07/2014 

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

Homologação do Resultado após recursos Após análise dos recursos 

Reunião de Apresentação do Programa 04/08/2014 

Implantação da bolsa A partir de 04/08/2014 

 

 

Leia-se 

 

14 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS 

Lançamento do Edital 07/03/2014 

Recebimento da documentação online 18/03/2014 a 12/05/2014 

Recebimento da documentação via protocolo 18/03/2014 a 14/05/2014 

Julgamento dos processos 12/05/2014 a 14/07/2014 

Divulgação dos Resultados parciais ( antes dos recursos) A partir de 15/07/2014 

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

Homologação do Resultado após recursos Após análise dos recursos 

Reunião de Apresentação do Programa 04/08/2014 

Implantação da bolsa A partir de 04/08/2014 

 

 

 

Cleone das Dores Campos Conceição  

Chefe do Departamento de Pós-graduação no  

exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação  

Instituto Federal do Maranhão  

 


