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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 Nº 99 de 26 de dezembro de 2013 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO IFMA -  

CHAMADA DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

A Diretora de Pesquisa no exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, no uso de suas atribuições legais, 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 40 de 24/09/2013 que 
dispões sobre o processo para seleção de propostas de projetos de Pesquisa Científica 
e Tecnológica, na qual resolve alterar: 

 

Os itens III e VI do Edital PRPGI Nº 40 de 24/09/13, mantendo inalteradas as 
demais disposições do referido edital, que passa a ter a seguinte redação:  
 

III - APOIO CONCEDIDO 

 

Onde se lê:  

“Aos projetos aprovados serão concedido um apoio financeiro a serem pagos em 
1 (uma) bolsa de pesquisa. O valor total disponível para este Edital é de R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais).” 

 

Leia-se: 

Aos projetos aprovados serão concedidos apoios financeiros no valor de R$ 
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), sendo que o pagamento da primeira parcela 
no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) está condicionado à 
apresentação da carta de anuência, devidamente assinada pelo coordenador ou 
coordenador operacional do programa e pelo orientador do projeto. A segunda parcela, 
no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), será paga mediante a 
apresentação da Ata de aprovação da qualificação do projeto de pesquisa do 
requerente junto ao Programa. 

 O valor total disponível para este Edital é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). 
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Onde se lê: 

“As bolsas serão pagas após a assinatura do termo de compromisso pelo 
Coordenador do projeto. Os recursos do apoio financeiro concedido poderão ser 
aplicados até 31 de dezembro de 2013. As aquisições efetuadas após essa data não 
serão aceitas na prestação de contas” 

 

Leia-se: 

 “O apoio financeiro será paga após a assinatura do termo de compromisso pelo 
Coordenador do projeto. Os recursos do apoio financeiro concedido poderão ser 
aplicados até 31 de dezembro de 2014. As aquisições efetuadas após essa data não 
serão aceitas na prestação de contas” 
 

VI – CALENDÁRIO 

 

Etapas Prazos 

Divulgação do Edital 24/09/2012 

Envio da proposta de pesquisa para PRPGI 24/09/2012 a 05/10/2012 

Análise das Propostas 08/10/12 a 11/10/2012 

Divulgação dos Resultados  A partir de 18/10/2012 

Prazo para Execução Até o dia 31/12/2014 

Entrega do relatório final e prestação de contas Até 31/01/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


