
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Edital nº 22/2016 de Retificação do Edital nº 21/2016 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), no uso de suas atribuições legais, 
através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PRPIPG), resolve, por meio deste Edital, 
RETIFICAR o Edital nº 21, de 04 de abril de 2016.  
 
 
1. No item 5, alínea “f”, onde se lê:  
[...]  
f)  Plano de trabalho individual para cada discente – bolsista e voluntário, quando houver voluntário – com 
descrição detalhada das atividades a serem realizadas com base em carga horária de 15 horas semanais e 
cronograma de atividades mensais, considerando a viabilidade de execução do projeto; 
 
Leia-se:  
f) Plano de trabalho individual para cada discente – bolsista e voluntário, quando houver voluntário – com 
descrição detalhada das atividades a serem realizadas com base em carga horária de no mínimo 10 horas 
semanais e cronograma de atividades mensais, considerando a viabilidade de execução do projeto. 
 
 
2. No item 5, alínea “k”, onde se lê:  
[...]  
 
k) Parecer favorável emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFPB, quando a pesquisa 
envolver seres humanos. 
 
Leia-se:  
k) Parecer favorável emitido por um Comitê de Ética em Pesquisa ou Comitê de Pesquisa no Uso de 
Animais, quando a pesquisa envolver seres humanos ou animais2. 
 

 
2A inscrição do projeto de pesquisa poderá ser efetuada com comprovação de submissão do projeto, por meio do 
Sistema Plataforma Brasil, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa, quando ainda não houver parecer do referido Comitê 
sobre o projeto, ou a um Comitê de Ética no Uso de Animais, conforme dispositivo legal que regulamenta o uso 
científico de animais. Todavia, a liberação da bolsa e taxa de bancada, caso o projeto venha a ser aprovado, estará 
condicionada à apresentação de parecer emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa favorável à sua realização. 
  
 
3. No item 9, onde se lê:  
 

DO CRONOGRAMA PREVISTO 
Evento Período 

Lançamento do Edital  04/04/2016 
Período de submissão de Projetos (http://suap.ifpb.edu.br) 04/04/2016 até as 23:59, 

horário de Brasília, do dia 
24/04/ 2016 

Divulgação do Resultado preliminar  09/05/2016 
Período para Interposição de Recursos - Resultado preliminar  10/05/2016 
Resultado das análises das interposições de Recursos 12/05/2016 
Divulgação do Resultado final 13/05/2016 
Assinatura do termo de aceitação de apoio financeiro 16/05/2016 
Início da execução das propostas aprovadas  17/05/2016 



Disponibilização da primeira parcela dos recursos de Taxa de Bancada  até 30/05/2016 
Prazo para entrega de Relatório parcial  20/08/2016 
Disponibilização da segunda parcela dos recursos de Taxa de Bancada  até 30/09/2016 
Entrega da Prestação de contas e Relatório Final  
 

28/02/2017 

Evento acadêmico para apresentação dos resultados  
 

 A ser divulgado  

 
 
Leia-se:  

 
DO CRONOGRAMA PREVISTO 

Evento Período 
Lançamento do Edital  04/04/2016 
Período de submissão de Projetos (http://suap.ifpb.edu.br) 04/04/2016 até as 23:59, 

horário de Brasília, do dia 
26/04/ 2016 

Divulgação do Resultado preliminar  09/05/2016 
Período para Interposição de Recursos - Resultado preliminar  10/05/2016 
Resultado das análises das interposições de Recursos 12/05/2016 
Divulgação do Resultado final 13/05/2016 
Assinatura do termo de aceitação de apoio financeiro 16/05/2016 
Início da execução das propostas aprovadas  17/05/2016 
Disponibilização da primeira parcela dos recursos de Taxa de Bancada  até 30/05/2016 
Prazo para entrega de Relatório parcial  20/08/2016 
Disponibilização da segunda parcela dos recursos de Taxa de Bancada  até 30/09/2016 
Entrega da Prestação de contas e Relatório Final  
 

28/02/2017 

Evento acadêmico para apresentação dos resultados  
 

 A ser divulgado  

 
 
 

João Pessoa, 22 de abril de 2016. 
 
 
 
 

 
Francilda Araújo Inácio 

Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
 


