
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

RETIFICAÇÃO N° 01 AO EDITAL Nº 52/2020 – RTR - PROPES/RTR/IFMT de 19 de maio de 2020.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, por intermédio da
Magnífica Reitora Substituta em exercício da Reitoria, TORNA PÚBLICO, por meio dessa retificação ao
EDITAL Nº 52/2020 – RTR - PROPES/RTR/IFMT, de 19 de maio de 2020, conforme se demonstra a
seguir:

No item 6.14.
ONDE SE LÊ:

6.14. A submissão seguirá o cronograma, conforme Quadro 2.
 
Quadro 2. Cronograma de Atividades
Atividades Datas
Lançamento do Edital 20 de maio de 2020
Prazo para impugnação do Edital 21 de maio 2020
Período para submissão dos projetos 21 de maio a 14 de junho de 2020
Período para pré-seleção dos projetos Até 24 de junho de 2020
Análise dos projetos Até 14 de julho de 2020
Divulgação do Resultado Preliminar Até 16 de julho de 2019
Prazo para interposição de recursos Até 17 de julho de 2020
Divulgação do Resultado Final Até 24 de julho de 2020
E n v i o  d a   documentação à   PROAD para
transferência dos recursos financeiros aos DAP’s dos
campi

Até 31 de julho de 2020

Início da vigência dos projetos e das bolsas 1º de agosto de 2020
Implantação  das    bolsas   e    envio      dos
documentos dos bolsistas para a FAPEMAT

Até 10 de agosto de 2020

Encerramento da vigência dos projetos e das bolsas 31 de julho de 2021

Elaboração e entrega d o Relatório Técnico Final e
Prestação de Contas no SUAP –Módulo Pesquisa Até agosto de 2021

Certificação de  pesquisadores, estudantes
bolsistas e colaboradores.

A partir de setembro de 2021



LEIA - SE:

6.14. A submissão seguirá o cronograma, conforme Quadro 2.
 
Quadro 2. Cronograma de Atividades
Atividades Datas
Lançamento do Edital 20 de maio de 2020
Prazo para impugnação do Edital 21 de maio 2020
Período para submissão dos projetos 21 de maio a 22 de junho de 2020
Período para pré-seleção dos projetos Até 03 de julho de 2020
Análise dos projetos Até 31 de julho de 2020
Divulgação do Resultado Preliminar Até 10 de agosto de 2019
Prazo para interposição de recursos Até 11 de agosto de 2020
Divulgação do Resultado Final Até 18 de agosto de 2020
E n v i o  d a   documentação à   PROAD para
transferência dos recursos financeiros aos DAP’s
dos campi

Até 28 de agosto de 2020

Início da vigência dos projetos e das bolsas 1º de outubro de 2020
Implantação  das    bolsas   e    envio      dos
documentos dos bolsistas para a FAPEMAT

Até 15 de setembro de 2020

Encerramento da vigência dos projetos e das
bolsas

30 de setembro de 2021

Elaboração e entrega do Relatório Técnico Final e
Prestação de Contas no SUAP –Módulo Pesquisa Até outubro de 2021

Certificação de  pesquisadores, estudantes
bolsistas e colaboradores.

A partir de novembro de 2021

No item 17.1.
ONDE SE LÊ:

17.1. Todas as bolsas terão duração de 12 (doze) meses, com início previsto em 01/08/2020 e
término em 31/07/2021 (conforme o orçamento e implementação na FAPEMAT, independente do
início do projeto, não o eximindo das responsabilidades e prazos no projeto).

LEIA- SE:

17.1. Todas as bolsas terão duração de 12 (doze) meses, com início previsto em 01/10/2020 e
término em 30/09/2021 (conforme o orçamento e implementação na FAPEMAT).
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