M inist ério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Projet os - PROPESP
AVISO DE RETIFICAÇÃO 02
EDITAL 081/2019 – PROPESP/UFAM

A Universidade Federal do Amazonas por int ermédio da Pró-Reit oria de
Pesquisa e Pós-Graduação e a decisão da Câmara de Pesquisa e PósGraduação, em reunião ordinária ocorrida no dia 29/06/2020, refica o Edit al
081/2019 – PROPESP de abert ura de inscrição para a seleção de projet os ao
Programa de IC da UFAM 2020/2021, sendo ret ificado o it em conforme descrit o
a seguir.
I – RETIFICAR o It em 12. Do Cronograma, que passará a vigorar com a
seguint e redação.
Onde se lê:
At ividade

Dat as

Submissão on line no eCampus
https://ecampus.ufam.edu.br/

03/02/2020 a 30/06/2020

Período para avaliação das propost as pelos comit ês
cient íf icos

01/07/2020 a 14/07/2020

Divulgação do Result ado Preliminar
ht t p://propesp.uf am.edu.br/

15/07/2020

2a Submissão on line de projetos recomendados com
restrição https://ecampus.ufam.edu.br/
Período para avaliação das propost as pelos comit ês
cient íf icos
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15/07/2020 até 22/07/2020

22/07/2020 a 29/07/2020
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Período para sanar as pendências junto à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, outras Pró-Reitorias e as
agências de fomento.
Divulgação do Result ado Final
ht t p://propesp.uf am.edu.br/

Até 30/07/2020

04/08/2020

ht t p://www.uf am.edu.br
Período para encaminhar os documentos/informações
exigidas no item 9 deste edital, conforme orientação do
DP/PROPESP

15/07/2020 a 30/07/2020

Submissão do relatório parcial e entrega do parecer
contendo a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos (CEP) ou do Comitê de Ética em
Pesquisa com Animais (CEUA), quando for o caso.
https://ecampus.ufam.edu.br/

01/02/2021 até 15/02/2021

Apresent ação da Prest ação de cont as t écnica
Parcial/FAPEAM (Obrigatório somente a projetos com
bolsa FAPEAM) https://sig.fapeam.am.gov.br/

Até 15/02/2021

Período para avaliação dos relatórios parciais pelos
comitês científicos

16/02/2021 a 06/03/2021

Divulgação do parecer referente à avaliação do Relatório
parcial
Submissão do Relatório final e Cadastro do resumo
https://ecampus.ufam.edu.br/

A partir de 07/03/2021

01/07/2021 até 31/07/2021

Apresent ação da Prest ação de cont as t écnica
Final/FAPEAM (Obrigatório somente a projetos com
bolsa FAPEAM) https://sig.fapeam.am.gov.br/
Período para avaliação dos relatórios finais pelos
comitês científicos

Até 15/08/2020

02/08/2021 a 23/08/2021

Divulgação do parecer referente à avaliação do Relatório
final

30/08/2021

2a Submissão on line de relatórios com "status ref azer” 31/08/2021 até 10/09/2021
https://ecampus.ufam.edu.br/
Anexo COORD-DP - PROPESP 0233663

SEI 23105.021730/2020-23 / pg. 2

Período para avaliação da 2ª submissão dos relatórios
finais pelos comitês científicos
Divulgação do parecer do relatório final (status ref azer)
XXX Congresso de iniciação cientifica (CONIC)

11/09/2021 a 18/09/2021

21/09/2021
Outubro/2021

Leia-se:

At ividade

Dat as

Submissão on line no eCampus
https://ecampus.ufam.edu.br/

03/02/2020 a 04/07/2020

Período para avaliação das propost as pelos comit ês
cient íf icos

05/07/2020 a 17/07/2020

Divulgação do Result ado Preliminar
ht t p://propesp.uf am.edu.br/

18/07/2020

2a Submissão on line de projetos recomendados com
restrição https://ecampus.ufam.edu.br/

18/07/2020 até 22/07/2020

Período para avaliação das propost as pelos comit ês
cient íf icos

23/07/2020 a 29/07/2020

Período para sanar as pendências junto à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, outras Pró-Reitorias e as
agências de fomento.

Até 30/07/2020

Divulgação do Result ado Final
ht t p://propesp.uf am.edu.br/

04/08/2020

ht t p://www.uf am.edu.br
Período para encaminhar os documentos/informações
exigidas no item 9 deste edital, conforme orientação do
DP/PROPESP
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15/07/2020 a 30/07/2020
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Submissão do relatório parcial e entrega do parecer
contendo a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos (CEP) ou do Comitê de Ética em
Pesquisa com Animais (CEUA), quando for o caso.
https://ecampus.ufam.edu.br/

01/02/2021 até 15/02/2021

Apresent ação da Prest ação de cont as t écnica
Parcial/FAPEAM (Obrigatório somente a projetos com
bolsa FAPEAM) https://sig.fapeam.am.gov.br/

Até 15/02/2021

Período para avaliação dos relatórios parciais pelos
comitês científicos

16/02/2021 a 06/03/2021

Divulgação do parecer referente à avaliação do Relatório
parcial
Submissão do Relatório final e Cadastro do resumo
https://ecampus.ufam.edu.br/

A partir de 07/03/2021

01/07/2021 até 31/07/2021

Apresent ação da Prest ação de cont as t écnica
Final/FAPEAM (Obrigatório somente a projetos com
bolsa FAPEAM) https://sig.fapeam.am.gov.br/
Período para avaliação dos relatórios finais pelos
comitês científicos

Até 15/08/2020

02/08/2021 a 23/08/2021

Divulgação do parecer referente à avaliação do Relatório
final

30/08/2021

2a Submissão on line de relatórios com "status ref azer” 31/08/2021 até 10/09/2021
https://ecampus.ufam.edu.br/
Período para avaliação da 2ª submissão dos relatórios
finais pelos comitês científicos
Divulgação do parecer do relatório final (status ref azer)
XXX Congresso de iniciação cientifica (CONIC)

11/09/2021 a 18/09/2021

21/09/2021
Outubro/2021

II – MANTER inalterados os demais itens do Edital.
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Documento assinado eletronicamente por Selma Suely Baçal de Oliveira,
Pró-Reitor, em 29/06/2020, às 14:44, conforme horário oficial de Manaus,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0233663 e o código CRC 2CCF02EA.

Avenida General Rodrigo Oct ávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universit ário
Senador Art hur Virgílio Filho, Prédio Administ rat ivo da Reit oria (2º andar), Set or
Nort e - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 2014
CEP 69080-900, M anaus/AM , ic_propesp@ufam.edu.br
Referência: Processo nº 23105.021730/2020-23
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