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RETIFICAÇÃO 3/2020 - POA-CPPI/DDE/POA/IFSULDEMINAS
17 de março de 2020 

RETIFICAÇÃORETIFICAÇÃO

Devido  a suspensão de aulas no campus Pouso Alegre  e necessidade de atividades administrativas urgentes e
emergenciais, faz-se a seguinte retificação aos editais internos de pesquisa e extensão (07 e 08/2020) do campus

Pouso Alegre:

Onde lê-se:

5.2 Cronograma:

Lançamento do edital 12/02/2020

Submissão das
propostas

12/02 à 15/03/2020

Enquadramento das
propostas

16/03/2020

Resultado do
enquadramento das

propostas
16/03/2020

Recurso do
enquadramento das

propostas

16/03 à 17/03/2020

Resultado do
enquadramento após

recurso
18/03/2020

Envio das propostas
para análise externa

18/03/2020

Análise das propostas
pelos avaliadores

externos

18/03 à 29/03/2020

Publicação dos
resultados finais

30/03/2020

Recurso após 30/03 à 31/03/2020



publicação dos
resultados finais

Resultado final após
recursos

01/04/2020

Assinatura e entrega
dos termos de
compromisso

06/04/2020

*RECURSO: os pedidos de recurso deverão ser feitos até as 17h00 do segundo dia útil posterior à publicação dos
resultados, por meio do preenchimento do Anexo IX e entregue pessoalmente na coordenadoria de pesquisa pós-
graduação e inovação ou através do e-mail nipe.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br. Somente serão aceitos
pedidos de recurso apresentados pelo orientador do projeto e no modelo do Anexo IX.

Ler:

5.2 Cronograma:

Lançamento do edital 12/02/2020

Submissão das
propostas

12/02 à 15/03/2020

Enquadramento das
propostas

17/03/2020

Resultado do
enquadramento das

propostas
17/03/2020

Recurso do
enquadramento das

propostas

17/03 à 18/03/2020

Resultado do
enquadramento após

recurso
19/03/2020

Envio das propostas
para análise externa

19/03/2020

Análise das propostas
pelos avaliadores

externos

19/03 à 29/03/2020

Publicação dos
resultados finais

30/03/2020

Recurso após
publicação dos

resultados finais

30/03 à 31/03/2020

Resultado final após
recursos

01/04/2020



Assinatura e entrega
dos termos de
compromisso

06/04/2020

*RECURSO: os pedidos de recurso deverão ser feitos até as 17h00 do segundo dia útil posterior à publicação dos
resultados, por meio do preenchimento do Anexo IX e entregue pessoalmente na coordenadoria de pesquisa pós-
graduação e inovação ou através do e-mail nipe.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br. Somente serão aceitos
pedidos de recurso apresentados pelo orientador do projeto e no modelo do Anexo IX.
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