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AVISO DE RETIFICAÇÃO 04

EDITAL 081/2019 – PROPESP/UFAM

 

A Universidade Federal do Amazonas por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,  considerando o
estado de calamidade pública, a crise causada pela pandemia e as manifestações da comunidade acadêmica, re�fica o
cronograma do Edital 081/2019 – PROPESP, referente ao Programa PIBIC/PAIC 2020/2021, sendo re�ficado o item
conforme descrito a seguir.

 

I – RETIFICAR o Item 12. Do Cronograma, que passará a vigorar com a seguinte redação.

 

Onde se lê:

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

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 A partir de 07/03/2021

Leia-se:

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 15/03/2021

Período para avaliação dos relatórios parciais pelos comitês
científicos 16/03/2021 a 06/04/2021

Divulgação do parecer referente à avaliação do Relatório parcial A partir de 07/04/2021

 

Documento assinado eletronicamente por Jamal da Silva Chaar, Diretor, em 09/02/2021, às 15:49, conforme horário
oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Selma Suely Baçal de Oliveira, Pró-Reitor, em 10/02/2021, às 15:25,
conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://ecampus.ufam.edu.br/
https://ecampus.ufam.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0442282 e o código CRC
AC81F667.
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