
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

 
EDITAL Nº 20/2020/REI/IFTO, DE 25 DE MARÇO DE 2020

RETIFICAÇÃO Nº 2 

EDITAL DE APOIO A PROJETOS DE INOVAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-

19)

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS, nomeado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2018, publicado no Diário
Oficial da União de 4 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna pública a Re�ficação nº 2 da chamada interna contendo as normas
referentes ao processo de seleção, classificação e fomento a projetos de Extensão, Pesquisa
e Inovação para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), em conformidade com o disposto a
seguir:
Onde se lê:

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Quadro 1 – Cronograma de a�vidades do edital

A�vidade Data/prazo
Publicação do edital 25/3/2020
Submissão das propostas (em fluxo
con�nuo até o preenchimento das cotas) a par�r de 25/3/2020

Homologação da inscrição até 48 horas úteis após a inscrição
Interposição de recurso ao resultado da
homologação

até 24 horas úteis após a publicação do
resultado da homologação no SUAP

Análise de recurso interposto ao resultado
da homologação até 24 horas úteis após interposição

Análise da proposta e publicação do
resultado parcial

até 72 horas úteis após a homologação no
SUAP

Interposição de recurso ao resultado parcial até 24 horas úteis após a publicação do
resultado parcial no SUAP

Análise de recurso interposto ao resultado
parcial até 48 horas úteis após interposição

Convocação dos projetos aprovados Fluxo con�nuo
Publicação do projetos aprovados em
execução até o preenchimento das cotas

Data-limite de execução dos projetos
aprovados até 28 de agosto de 2020

Leia-se:

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Quadro 1 – Cronograma de a�vidades do edital

A�vidade Data/prazo
Publicação do edital 25/3/2020



A�vidade Data/prazo
Submissão das propostas até 15/6/2020
Homologação da inscrição até 48 horas úteis após a inscrição
Interposição de recurso ao resultado
da homologação

até 24 horas úteis após a publicação do resultado
da homologação no SUAP

Análise de recurso interposto ao
resultado da homologação até 24 horas úteis após interposição

Análise da proposta e publicação do
resultado parcial até 72 horas úteis após a homologação no SUAP

Interposição de recurso ao resultado
parcial

até 24 horas úteis após a publicação do resultado
parcial no SUAP

Análise de recurso interposto ao
resultado parcial até 48 horas úteis após interposição

Convocação dos projetos aprovados até 26/6/2020
Publicação do projetos aprovados em
execução Con�nuo até 26/6/2020

Data-limite de execução dos projetos
aprovados até 28 de agosto de 2020

Palmas, 26 de maio de 2020.

 
 

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins�tuto Federal do Tocan�ns

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
28/05/2020, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1007385 e o código CRC 1E326C76.
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