EDITAL Nº. 039.1/2020 – PROPI/IFMS

O Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), no uso de suas atribuições
legais, considerando a Portaria/IFMS n. 840 de 21 de julho de 2020,
publicada no Diário Oficial da União de 22 de julho de 2020, seção 2, pág.
16; torna público por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós
Graduação (Propi), com base no Programa Institucional de Incentivo ao
Ensino,

Extensão,

Pesquisa

e

Inovação

(Piepi), a retificação do

cronograma aos servidores coordenadores de projeto da Semana de
Ciência e Tecnologia do IFMS, edição 2020, envolvendo atividades de
ensino, pesquisa e extensão, a serem realizadas nos campi do IFMS, de
acordo com as disposições deste edital.

Onde se lê:
8. CRONOGRAMA

Atividade

Data

Lançamento do Edital

08/07/2020

Período para impugnação e/ou esclarecimento

08/07/2020 a 10/07/2020

(Via e-mail: propi@ifms.edu.br)

Envio dos Planos de trabalho para à Copei do 13/07/2020 a 07/08/2020
Campus
Envio do plano de trabalho para à Propi

Até 12/08/2020

Avaliação dos planos de trabalho e adequações 13/07/2020 e 17/08/2020
pela Propi

Enquadramento do Plano de trabalho

a partir de 13/07/2020

Concessão do auxílio

a partir de 13/07/2020

Publicação do Resultado Final (ocorrerá após o a partir de 18/08/2020
enquadramento e/ou rejeição de todos os
planos de trabalho)
Período de execução do Planos de trabalho

julho a outubro de 2020(**)

Prestação de Contas

até 45 (quarenta e cinco dias) dias a
contar do Término do Evento.

(*) Conforme disponibilidade orçamentária/ financeira do IFMS
(**) utilização do recurso disponibilizado somente até a data final do
evento

Leia-se:
8. CRONOGRAMA

Atividade

Data

Lançamento do Edital

08/07/2020

Período para impugnação e/ou esclarecimento

08/07/2020 a 10/07/2020

(Via e-mail: propi@ifms.edu.br)

Envio dos Planos de trabalho para à Copei do 13/07/2020 a 07/08/2020
Campus
Envio do plano de trabalho para à Propi

Até 21/08/2020

Avaliação dos planos de trabalho e adequações 13/07/2020 e 28/08/2020
pela Propi
Enquadramento do Plano de trabalho

a partir de 13/07/2020

