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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

IFPB - N º 06/2017 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PRPIPG) do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, resolve, por meio deste instrumento, RETIFICAR a Edital nº 06/2017, de 
inscrições de propostas de pesquisa, visando à produção técnica, cultural, científica, 
tecnológica e inovadora, com ênfase no atendimento às demandas institucionais e 
regionais, observando-se aspectos técnicos, políticos, sociais, ambientais e econômicos 

 

 
 

Onde se lê: 
 

4.1.2. Do Coordenador de Projeto  

[...] 

b. Ser membro de grupo de pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 
devidamente certificado pelo IFPB e, para as inscrições no Programa 2 - Inovação 
Social, é necessário também que o coordenador seja membro de núcleo de 
extensão devidamente certificado pelo IFPB; 

 
Leia-se: 

 

4.1.2. Do Coordenador de Projeto  

[...] 

b. Ser membro de grupo de pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 
devidamente certificado pelo IFPB e, para as inscrições no Programa III - 
Inovação Social, é necessário também que o coordenador seja membro de núcleo 
de extensão devidamente certificado pelo IFPB; 
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Onde se lê: 
 

9.2. O cronograma para execução das atividades deste Edital é descrito abaixo: 

Quadro I - Cronograma previsto 

Evento Período 

Lançamento do Edital  22/03/2017 

Período de submissão de projetos (http://suap.ifpb.edu.br) 
22/03/2017 até as 17:00, horário de 
Brasília, do dia 13/04/2017 

Divulgação dos resultados (previsão) 29/04/2017 

Período para interposição de recursos do resultado 02 e 03/05/2017 

Resultado das análises das interposições de recursos 10/05/2017 

Divulgação do resultado final 11/05/2017 

Assinatura do termo de aceitação de apoio financeiro 12/05/2017 

Início da execução das propostas aprovadas  12/05/2017 

Disponibilização da primeira parcela dos recursos de taxa de bancada  até 30/05/2017 

Prazo para entrega de relatório parcial  20/08/2017 

Disponibilização da segunda parcela dos recursos de taxa de bancada  até 30/09/2017 

Entrega da prestação de contas e relatório final  28/02/2018 

Evento acadêmico para apresentação dos resultados  A ser divulgado  

 
Leia-se: 

 

9.2. O cronograma para execução das atividades deste Edital é descrito abaixo: 

Quadro II - Cronograma previsto 

Evento Período 

Lançamento do Edital  22/03/2017 

Período de submissão de projetos (http://suap.ifpb.edu.br) 
22/03/2017 até as 23:59, horário de 
Brasília, do dia 17/04/2017 

Divulgação dos resultados (previsão) 29/04/2017 

Período para interposição de recursos do resultado 02 e 03/05/2017 

Resultado das análises das interposições de recursos 10/05/2017 

Divulgação do resultado final 11/05/2017 

Assinatura do termo de aceitação de apoio financeiro 12/05/2017 

Início da execução das propostas aprovadas  12/05/2017 

Disponibilização da primeira parcela dos recursos de taxa de bancada  até 30/05/2017 

Prazo para entrega de relatório parcial  20/08/2017 

Disponibilização da segunda parcela dos recursos de taxa de bancada  até 30/09/2017 

Entrega da prestação de contas e relatório final  28/02/2018 

Evento acadêmico para apresentação dos resultados  A ser divulgado  

 

 

João Pessoa, 29 de março de 2017 
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Francilda Araújo Inácio 

Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 


