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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Reitoria

EDITAL Nº 30/2019/REI/IFTO, DE 25 DE ABRIL DE 2019
RETIFICAÇÃO Nº 7
APOIO A PROJETOS DE INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA – PAP/INOVA
A REITORA EM SUBSTITUIÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeada pela Portaria nº 1436/2019/REI/IFTO, de 10 de
dezembro de 2019, publicada no Diário Oﬁcial da União de 11 de dezembro de 2019, seção
2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a Re ﬁcação nº 7 do
processo para seleção de projetos de inovação, a serem executados por servidores do
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, por meio do Programa de
Apoio à Pesquisa (PAP/INOVA), aprovado pela Resolução nº 16 do Conselho Superior, de 5 de
março de 2012, a serem implementados no período de julho de 2019 a junho de 2020, em
conformidade com o disposto a seguir:
Onde se lê:
[...]
Quadro 1 – Cronograma do processo de seleção
A vidade
Submissão das propostas
Pré-seleção
Interposição de recurso contra o resultado da pré-seleção
Análise dos recursos contra a pré-seleção
Período de seleção
Publicação do resultado parcial
Interposição de recurso contra o resultado parcial
Análise dos recursos contra o resultado parcial
Resultado da análise dos recursos e resultado ﬁnal da seleção
Capacitação para o uso do Cartão Suprimento a Projetos e
prestação de contas
Período de execução dos projetos aprovados

Data/prazo
26/4 a 19/5/2019
20/5 a 22/5/2019
23/5/2019
24 a 27/5/2019
28/5 a 17/6/2019
18h de 18/6/2019
19/6 e 20/6/2019
21/6 a 27/6/2019
1º/7/2019
8/8/2019
8/7/2019 a 8/5/2020

Quadro 2 – Dos auxílios ﬁnanceiros
Tipo
Bolsa

Data/prazo
30 (trinta) dias após o início do projeto e
assim sucessivamente até o limite do
prazo da entrega e aprovação do relatório
parcial, voltando a contar 30 (trinta) dias.
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Tipo
Cadastro e re rada do Cartão Suprimento a
Projetos pelo coordenador do projeto
Liberação do crédito do Cartão Suprimento a
Projetos
Recolhimento do crédito do Cartão
Suprimento a projetos

Data/prazo
8/8 a 15/8/2019
até 19/8/2019
21/10/2019

Quadro 3 – Cronograma de habilitação e compromissos do coordenador
Tipo
Envio de comprovação de disponibilidade de carga
horária
Envio do Termo de compromisso da equipe (Anexo
III) e de Cooperação do parceiro (Anexo IV ou Anexo
V)
Indicação do servidor bolsista
Permissões e autorizações de caráter é co e legal
Data-limite de execução ﬁnanceira do projeto
Data-limite de envio da prestação de contas
Envio do Relatório Parcial (Anexo VII)
Envio do Relatório Final (Anexo VII)

Data/prazo
até 2/7/2019
até 2/7/2019
até 2/7/2019
até 3/11/2019
20/10/2019
18/11/2019
conforme cronograma de trabalho
23/5/2020

[...]
Leia-se:
[...]
Quadro 1 – Cronograma do processo de seleção
A vidade
Submissão das propostas
Pré-seleção
Interposição de recurso contra o resultado da pré-seleção
Análise dos recursos contra a pré-seleção
Período de seleção
Publicação do resultado parcial
Interposição de recurso contra o resultado parcial
Análise dos recursos contra o resultado parcial
Resultado da análise dos recursos e resultado ﬁnal da seleção
Capacitação para o uso do Cartão Suprimento a Projetos e
prestação de contas
Período de execução dos projetos aprovados

Data/prazo
26/4 a 19/5/2019
20/5 a 22/5/2019
23/5/2019
24 a 27/5/2019
28/5 a 17/6/2019
18h de 18/6/2019
19/6 e 20/6/2019
21/6 a 27/6/2019
1º/7/2019
8/8/2019
8/7/2019 a 8/6/2020

Quadro 2 – Dos auxílios ﬁnanceiros
Tipo
Bolsa

Data/prazo
30 (trinta) dias após o início do projeto e
assim sucessivamente até o limite do
prazo da entrega e aprovação do relatório
parcial, voltando a contar 30 (trinta) dias.
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Tipo
Cadastro e re rada do Cartão Suprimento a
Projetos pelo coordenador do projeto
Liberação do crédito do Cartão Suprimento a
Projetos
Recolhimento do crédito do Cartão
Suprimento a projetos

Data/prazo
6/12 a 23/12/2019
6/1/2020
5/3/2020

Quadro 3 – Cronograma de habilitação e compromissos do coordenador
Tipo
Envio de comprovação de disponibilidade de carga
horária
Envio do Termo de compromisso da equipe (Anexo
III) e de Cooperação do parceiro (Anexo IV ou Anexo
V)
Indicação do servidor bolsista
Permissões e autorizações de caráter é co e legal
Data-limite de execução ﬁnanceira do projeto
Data-limite de envio da prestação de contas
Envio do Relatório Parcial (Anexo VII)
Envio do Relatório Final (Anexo VII)

Data/prazo
até 2/7/2019
até 2/7/2019
até 2/7/2019
até 3/11/2019
4/3/2020
6/4/2020
conforme cronograma de trabalho
22/6/2020

[...]
Palmas, 13 de dezembro de 2019.
TÁVILLA CAROLINA COELHO CARMO
Reitora em subs tuição do Ins tuto Federal do Tocan ns

Documento assinado eletronicamente por Tavilla Carolina Coelho Carmo, Reitora
Subs tuta, em 13/12/2019, às 09:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0878008 e o código CRC 85454440.
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