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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 53, de 09 de abril de 2015 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em exercício, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 19, II, do Estatuto do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna pública a prorrogação e 

retificação do Edital PRPGI nº 12, de 02 de maio de 2014, que dispõe sobre o 

Programa de incentivo à produção científica, resolve alterar os itens XI e XVI do 

Edital PRPGI Nº 06 de 04/04/15, mantendo inalteradas as demais disposições do referido 

edital, que passa a ter a seguinte redação: 

 

XI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Onde se lê: 

 

 Todos os Coordenadores de projetos contemplados deverão apresentar um 

relatório com a prestação de contas detalhada, contendo todas as notas fiscais 

originais (em nome do coordenador do projeto), comprovando os gastos para a 

execução do projeto aprovado, assim como relatório cientifico descrevendo as 

atividades desenvolvidas.  A não prestação de contas acarretará no impedimento do 

servidor em concorrer a outros editais referentes a bolsas para alunos, fomentos de 

projetos, auxilio para participações em eventos, entre outros programas desta Pró-

Reitoria, além da devolução integral de todo recurso recebido aos cofres da união. 

O apoio financeiro concedido poderá ser aplicado até 03 de abril de 2015. As 

aquisições efetuadas após essa data não serão aceitas na prestação de contas. 

A entrega dos relatórios: Científicos e de Prestações de Conta deverão ser 

entregue, via protocolo, ao Departamento de Pós-Graduação/PRPGI no mesmo 

endereço discriminada no item IV, no prazo máximo de 1 (um) mês após a validade 

deste edital. 

 

Leia-se: 

 

Todos os Coordenadores de projetos contemplados deverão apresentar um 

relatório com a prestação de contas detalhada, contendo todas as notas fiscais 

originais (em nome do coordenador do projeto), comprovando os gastos para a 

execução do projeto aprovado, assim como relatório cientifico descrevendo as 
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atividades desenvolvidas.  A não prestação de contas acarretará no impedimento do 

servidor em concorrer a outros editais referentes a bolsas para alunos, fomentos de 

projetos, auxilio para participações em eventos, entre outros programas desta Pró-

Reitoria, além da devolução integral de todo recurso recebido aos cofres da união. 

O apoio financeiro concedido poderá ser aplicado até 03 de abril de 2016. As 

aquisições efetuadas após essa data não serão aceitas na prestação de contas. 

A entrega dos relatórios: Científicos e de Prestações de Conta deverão ser 

entregues, via protocolo, ao Departamento de Pós-Graduação/PRPGI no mesmo 

endereço discriminada no item IV, até o dia 03 de maio de 2016. 

 

 
XVI – DO CALENDÁRIO 

 

Onde se lê 

 

Etapas Prazos 

Divulgação do Edital 04/04/2014 

Período de Inscrições 07/04/2014 a 02/05/2014 

Análise das Propostas 05/05/2014 a 23/05/2014 

Divulgação dos Resultados  A partir de 26/05/2014 

Período para Recurso Dois dias uteis após divulgação do resultado 

Prazo para Execução dos Projetos Até o dia 03/04/2015 

Entrega do relatório final e  

Prestações de contas 

Até 03/05/2015 

 

Leia-se 

 

Etapas Prazos 

Divulgação do Edital 04/04/2014 

Período de Inscrições 07/04/2014 a 02/05/2014 

Análise das Propostas 05/05/2014 a 23/05/2014 

Divulgação dos Resultados  A partir de 26/05/2014 

Período para Recurso Dois dias uteis após divulgação do resultado 

Prazo para Execução dos Projetos Até o dia 03/04/2016 

Entrega do relatório final e  

Prestações de contas 

Até 09/05/2016 
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São Luís, 09 de abril de 2015. 

 

 

Lígia Cristina Ferreira Costa 

Diretora de Pesquisa no exercício da 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 

Instituto Federal do Maranhão 

 

 

 

 

 


