
 

 
Edital 002-2020 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 

INOVAÇÃO – PIBITI 

 

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 002/2020 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PPGEX) da Rede UNIFTC no uso de suas 

atribuições, torna público o PRIMEIRO Termo de Retificação ao Edital n° 002/2020, para retificar os 

itens 4, 6 e 10 do Edital, PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, conforme abaixo: 

 

ONDE SE LÊ: 

4. PÉRIODO PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS (INSCRIÇÃO) 

As inscrições estarão abertas entre os dias 17 de junho a 10 de julho de 2020, conforme calendário 

discriminado no item 10 deste Edital.  

Somente poderão participar do processo seletivo o docente que atenda obrigatoriamente aos 

requisitos dispostos no item 5 (cinco) deste Edital. A proposta contendo assinatura eletrônica deve 

ser enviada, em formato word e pdf, para programadeic@ftc.edu.br  

 

LEIA-SE: 

4. PÉRIODO PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS (INSCRIÇÃO) 

As inscrições estarão abertas entre os dias 17 de junho a 22 de julho de 2020, conforme calendário 

discriminado no item 10 deste Edital.  

Somente poderão participar do processo seletivo o docente que atenda obrigatoriamente aos 

requisitos dispostos no item 5 (cinco) deste Edital. A proposta contendo assinatura eletrônica deve 

ser enviada, em formato word e pdf, para programadeic@ftc.edu.br  

 

ONDE SE LÊ: 

6. INSCRIÇÃO: 

A inscrição será realizada via e-mail. O projeto e a documentação complementar deverão ser 

encaminhados pelo docente proponente até o dia 10/07/2020, para o endereço eletrônico: 

programadeic@ftc.edu.br  

 

 

LEIA-SE: 
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6. INSCRIÇÃO: 

A inscrição será realizada via e-mail. O projeto e a documentação complementar deverão ser 

encaminhados pelo docente proponente até o dia 22/07/2020, para o endereço eletrônico: 

programadeic@ftc.edu.br  

 

ONDE SE LÊ: 

10. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital PIBITI- CNPq- UNIFTC 002-2020 17/06/2020 

Encerramento de recebimento de propostas 10/07/2020 às 16h 

Julgamento das propostas 11/07/2020 a 21/07/2020 

Prazo para divulgação do resultado preliminar do julgamento 22/07/2020 

Prazo final para interposição de recurso administrativo 24/07/2020 

Divulgação do Resultado Final 25/07/2020 

Período de entrega da documentação dos novos bolsistas na 
secretaria do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão (PPGEX) 

A partir de 26/07/2020 a 
07/08/2020 às 16h 

Período de execução do projeto de IC selecionado 01 de agosto de 2020 a 31 de julho 
de 2021 

Entrega do relatório parcial (avaliação semestral) 10 de fevereiro de 2021 (data 
poderá ser alterada) 

Entrega do relatório final (Avaliação anual) 14 de agosto de 2021 (data poderá 
ser alterada) 

Participação no IX Seminário de Iniciação Científica 25 a 29 de outubro de 2021 (data 
poderá ser alterada) 

               

LEIA-SE: 

Lançamento do Edital PIBITI- CNPq- UNIFTC 002-2020 17/06/2020 

Encerramento de recebimento de propostas 22/07/2020 às 16h 

Julgamento das propostas 23/07/2020 a 28/07/2020 

Prazo para divulgação do resultado preliminar do julgamento 29/07/2020 

Prazo final para interposição de recurso administrativo 30/07/2020 

Divulgação do Resultado Final 31/07/2020 

Período de entrega da documentação dos novos bolsistas na 
secretaria do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
(PPGEX) 

A partir de 03/08/2020 a 
07/08/2020 às 16h 

Período de execução do projeto de IC selecionado 01 de agosto de 2020 a 31 de 
julho de 2021 

Entrega do relatório parcial (avaliação semestral) 10 de fevereiro de 2021 (data 
poderá ser alterada) 

Entrega do relatório final (Avaliação anual) 14 de agosto de 2021 (data 
poderá ser alterada) 

Participação no IX Seminário de Iniciação Científica 25 a 29 de outubro de 2021 
(data poderá ser alterada) 
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                                                                                      Salvador, 03 de julho de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Cleber André Cechinel 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PPGEX) 

Coordenadora do Programa de Iniciação Científica da Rede UNIFTC 
 

 


