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EDITAL Nº 45/2020/REI/IFTO, DE 31 DE JULHO DE 2020
RETIFICAÇÃO Nº 3
BOLSA PRODUTIVIDADE DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA –
PAP/PQ
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 3 do processo para seleção de propostas de Projetos de Pesquisa na
modalidade Produ vidade em Pesquisa e Inovação (PQ), a serem executados por docentes
do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns (IFTO), por meio do
Programa de Apoio à Pesquisa (PAP), aprovado pela Resolução nº 16 do Conselho Superior,
de 5 de março de 2012, com implementação no período de outubro de 2020 a julho de
2021:
Onde se lê:
Quadro 1: Cronograma do processo de seleção
A vidade
...
Capacitação para o uso do cartão suprimento a projetos e prestação de
contas

Data/prazo
...
6/10/20
7/10/20 a
31/7/21

Período de execução dos projetos aprovados

Quadro 2: Dos auxílios ﬁnanceiros
Tipo
Bolsa
Cadastro e re rada do cartão
suprimento a projetos pelo
Coordenador do Projeto
Liberação do crédito do cartão
Recolhimento do crédito do
cartão suprimento a projetos

Data/prazo
30 dias após o início do projeto e assim sucessivamente
até o limite do prazo da entrega e aprovação do relatório
parcial, voltando a contar 30 dias
2/10/20 a 25/10/20
até 02/10/20
02/12/20

Quadro 3: Cronograma de Habilitação e Compromissos do Coordenador
Tipo
Envio de Comprovação de disponibilidade de carga

Data/prazo
até 6/10/20

horária
Envio do Termo de compromisso da equipe (Anexo II)
Permissões e autorizações de caráter é co e legal
Data limite de execução ﬁnanceira do projeto
Data limite de envio da prestação de contas

até 6/10/20
até 3/11/20
1/12/20
04/1/21
conforme cronograma de
trabalho
15/8/2021

Envio do Relatório Parcial (Anexo III)
Envio do Relatório Final (Anexo III)

Leia-se:
Quadro 1: Cronograma do processo de seleção
A vidade
...
Capacitação para o uso do cartão suprimento a projetos e
prestação de contas
Período de execução dos projetos aprovados

Data/prazo
...
20/10/2020
7/10/2020 a 31/7/2021

Quadro 2: Dos auxílios ﬁnanceiros
Tipo

Data/prazo
30 dias após o início do projeto e assim sucessivamente
até o limite do prazo da entrega e aprovação do relatório
parcial, voltando a contar 30 dias

Bolsa
Cadastro do cartão
suprimento a projetos
Recebimento do cartão
suprimento a projetos pelo
Coordenador do Projeto
Liberação do crédito do
cartão
Recolhimento do crédito do
cartão suprimento a projetos

8/10/2020 a 19/10/2020
26/10/2020 a 9/11/2020
até 9/11/2020
3/3/2021

Quadro 3: Cronograma de Habilitação e Compromissos do Coordenador
Tipo
Envio de Comprovação de disponibilidade de carga
horária
Envio do Termo de compromisso da equipe (Anexo II)
Permissões e autorizações de caráter é co e legal
Data limite de execução ﬁnanceira do projeto
Data limite de envio da prestação de contas
Envio do Relatório Parcial (Anexo III)
Envio do Relatório Final (Anexo III)

Data/prazo
até 8/10/2020
até 8/10/2020
até 15/12/2020
2/3/2021
7/4/2021
conforme cronograma de
trabalho
15/8/2021
Palmas, 7 de outubro de 2020.

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