
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

Coordenação de Pesquisa e Inovação 

 

EDITAL Nº 25/2020 - GAB/CAMB 

Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa 
 

A Diretora-Geral do Campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense (IFC), Sirlei de Fátima Albino, no uso 

de suas atribuições legais, por meio da Coordenação de Pesquisa e Inovação – CPI, torna público a 

RETIFICAÇÃO II DO EDITAL 25/2020 – GAB/CAMB, para a seleção de propostas para apoio a projetos de 

pesquisa. 

Onde se lê: 

4 DO CRONOGRAMA 

Atividades Data 

Lançamento e divulgação do edital 30 de novembro de 2020 

Período para a submissão das propostas 
De 01 de dezembro 2020 a  

01 de fevereiro de 2021 

Divulgação do resultado parcial Até 08 de março de 2021 

Apresentação de recursos sobre resultado parcial Até 10 de março de 2021 

Divulgação do resultado final Até 15 de março de 2021  

Divulgação da análise dos Formulários de solicitação de 

compras e contratação de serviço pelo DAP  

Até 15 de março de 2021 

Data limite para adequações no Formulário de 

solicitação de compras e contratação de serviço 

Até 19 de março de 2021 

Data limite para comprovação de aprovação do 

projeto ao respectivo comitê de ética (quando 

necessário) 

Até 26 de abril de 2021 

Entrega da documentação, indicação do(s) discente(s) 

bolsistas ou voluntários e a sua documentação 

Até 26 de abril de 2021 

Alterar o status do projeto para "Em execução" no 

SIGAA pelo coordenador do projeto 

Até 08 de maio de 2021 

Vigência dos planos de atividades e período de 

duração das bolsas 

03 de maio de 2021 a  

31 de janeiro de 2022 

Entrega do relatório mensal dos bolsistas 
Até o dia 20 do mês de referência 

da bolsa 

Entrega do relatório parcial do projeto Até 20 de agosto de 2021 

Entrega do relatório final do projeto e da prestação de 

contas. 
Até 28  de janeiro de 2022 

Entrega do comprovante de apresentação dos 

resultados na FICE ou em outro evento científico; ou 

comprovante da submissão dos resultados em 

periódico, em forma de artigo científico. 

Até 30 de outubro de 2022 

 

 



 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 
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Leia-se: 

4 DO CRONOGRAMA 

Atividades Data 

Lançamento e divulgação do edital 30 de novembro de 2020 

Período para a submissão das propostas 
De 01 de dezembro 2020 a  

01 de fevereiro de 2021 

Divulgação do resultado parcial Até 08 de março de 2021 

Apresentação de recursos sobre resultado parcial Até 10 de março de 2021 

Divulgação do resultado final Até 15 de março de 2021  

Divulgação da análise dos Formulários de solicitação de 

compras e contratação de serviço pelo DAP  

Até 15 de março de 2021 

Data limite para adequações no Formulário de 

solicitação de compras e contratação de serviço 

Até 19 de março de 2021 

Data limite para comprovação de aprovação do 

projeto ao respectivo comitê de ética (quando 

necessário) 

Até 26 de abril de 2021 

Entrega da documentação, indicação do(s) discente(s) 

bolsistas ou voluntários e a sua documentação 

Até 26 de abril de 2021 

Alterar o status do projeto para "Em execução" no 

SIGAA pelo coordenador do projeto 

Até 08 de maio de 2021 

Vigência dos planos de atividades e período de 

duração das bolsas 

03 de maio de 2021 a  

31 de janeiro de 2022 

Entrega do relatório mensal dos bolsistas 
Até o dia 20 do mês de referência 

da bolsa 

Entrega do relatório parcial do projeto Até 20 de agosto de 2021 

Entrega do relatório final do projeto e da prestação de 

contas. 
Até 28  de janeiro de 2022 

Entrega do comprovante de apresentação dos 

resultados na FICE ou em outro evento científico; ou 

comprovante da submissão dos resultados em 

periódico, em forma de artigo científico. 

Até 30 de outubro de 2022 

4.1 Os projetos de pesquisa que aprovaram a 2ª bolsa no Edital 16/2021 têm a vigência dos planos de 

atividades para a 2ª bolsa prorrogados até 30 de junho de 2022. 

 

Camboriú, 06 de dezembro de 2021. 

Publique-se. 

 

Sirlei de Fátima Albino 

Diretora-Geral do IFC Campus Camboriú 
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