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

Coordenação de Pesquisa e Inovação

RETIFICAÇÃO I

EDITAL Nº 04/2022 - GAB/CAMB

Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa no Laboratório IFMaker

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 I DO EDITAL 4/2022 – GAB/CAMB, para a seleção de propostas para apoio a projetos de
pesquisa no Laboratório IFMaker.

Onde se lê:

5 DO CRONOGRAMA
ATIVIDADES DATA

Lançamento e divulgação do edital 01 de março de 2022

Período para a submissão das propostas De 01 de março 2022 a
31 de março de 2022

Divulgação do resultado parcial (admissibilidade) Até 08 de abril de 2022

Apresentação de recursos sobre resultado parcial Até 12 de abril de 2022

Divulgação do resultado final Até 22 de abril de 2022

Divulgação da análise dos Formulários de solicitação de compras e
contratação de serviço pelo DAP Até 16 de abril de 2022

Data limite para adequações no Formulário de solicitação de
compras e contratação de serviço Até 18 de abril de 2022

Data limite para comprovação de aprovação do projeto ao
respectivo comitê de ética (quando necessário) Até 31 de maio de 2022

Entrega da documentação, indicação do(s) discente(s) bolsistas ou
voluntários e a sua documentação Até 02 de maio de 2022

Alterar o status do projeto para "Em execução" no SIGAA pelo
coordenador do projeto Até 02 de maio de 2022

Vigência dos planos de atividades e período de duração das
bolsas

02 de maio de 2022 a
30 de dezembro de 2022

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

Entrega do relatório final do projeto e da prestação de contas. Até 31  de janeiro de 2023

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 2023

Leia-se:

5 DO CRONOGRAMA

5.1 Para projetos concorrendo à bolsas e custeio
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ATIVIDADES DATA

Lançamento e divulgação do edital 01 de março de 2022

Período para a submissão das propostas (bolsas + custeio) De 01 de março 2022 a
18 de abril de 2022

Divulgação do resultado parcial (admissibilidade) Até 19 de abril de 2022

Apresentação de recursos sobre resultado parcial Até 20 de abril de 2022

Divulgação do resultado final Até 26 de abril de 2022

Divulgação da análise dos Formulários de solicitação de compras e
contratação de serviço pelo DAP Até 26 de abril de 2022

Data limite para adequações no Formulário de solicitação de
compras e contratação de serviço Até 28 de abril de 2022

Data limite para comprovação de aprovação do projeto ao
respectivo comitê de ética (quando necessário) Até 31 de maio de 2022

Entrega da documentação, indicação do(s) discente(s) bolsistas ou
voluntários e a sua documentação Até 02 de maio de 2022

Alterar o status do projeto para "Em execução" no SIGAA pelo
coordenador do projeto Até 02 de maio de 2022

Vigência dos planos de atividades e período de duração das
bolsas

02 de maio de 2022 a
30 de dezembro de 2022

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

Entrega do relatório final do projeto e da prestação de contas. Até 31  de janeiro de 2023

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 2023

5.2 Para projetos com ou sem bolsas e SEM custeio (Fluxo contínuo)
ATIVIDADES DATA

Lançamento e divulgação do edital 31 de março de 2022

Período para a submissão das propostas (SEM custeio)

Até o dia 15 de cada mês (no
período de 31/03/2022 a
31/08/2022, enquanto houver
recursos disponíveis no orçamento
da CPI)

Análise, parecer e divulgação dos resultados por parte do IFMaker e
da CAPP

Até o último dia útil do mês de
recebimento da proposta

Data limite para comprovação de aprovação do projeto ao
respectivo comitê de ética (quando necessário)

Até 30 dias após a publicação
do resultado
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Vigência dos planos de atividades e período de duração das
bolsas

Primeiro dia útil do mês
subsequente ao da submissão,
até 30 de dezembro de 2022

Início do projeto e envio dos documentos do estudante bolsista
ou voluntário.
Alteração do status do projeto no SIGAA para “EM EXECUÇÃO”

Primeiro dia útil do mês
subsequente ao da submissão

Entrega do relatório final do projeto e comprovante de submissão em
evento.

Até 30 dias após o encerramento
do Projeto.

5.3 O Edital 04/2022 receberá propostas com pedido de recursos para custeio apenas até o prazo
definido no item 5.1.

5.4 O Edital 04/2020 aceitará propostas com pedido de bolsas enquanto houver disponibilidade de
recursos do orçamento da Coordenação de Pesquisa e Inovação.

Onde lê-se:

9.1 Para este edital será destinado o valor global estimado de R$ 12.800,00 (doze mil e oitosentos reais)
para concessão de bolsas, oriundos do orçamento do Campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense,
distribuídos conforme quadro abaixo:

Modalidade de bolsa Nº de
bolsas

Carga
Horária

Valor
Unitário

Valor total
da bolsa

Técnico de Nível Médio e Subsequente 2 Até 10 h R$ 200,00 R$ 1.600,00
Graduação 3 Até 20 h R$ 400,00 R$ 3.200,00

Leia-se:

9.1 Para este edital será destinado o valor global estimado de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) para
concessão de bolsas, oriundos do orçamento do Campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense,
distribuídos conforme quadro abaixo:

Modalidade de bolsa Carga
Horária

Valor
Unitário

Valor total
da bolsa

Técnico de Nível Médio e Subsequente Até 10 h R$ 200,00 R$ 1.600,00
Graduação Até 20 h R$ 400,00 R$ 3.200,00

Onde lê-se:

10 DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1 Para este Edital será destinado o valor global estimado de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos
reais) para recursos financeiros, oriundos do orçamento do Campus Camboriú do Instituto Federal
Catarinense.

Leia-se:

10 DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1 Para este Edital será destinado o valor global estimado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
recursos financeiros, oriundos do orçamento do Campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense.
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Parágrafo Único: Em função dos trâmites necessários para aquisição de materiais de custeio, esse edital
receberá pedidos de itens de consumo somente até o prazo estipulado no item 5.1.

Publique-se.
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