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AVISO DE RETIFICAÇÃO 05

EDITAL 081/2019 – PROPESP/UFAM

 

 

 

A Universidade Federal do Amazonas por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação re�fica o Edital 081/2019 –
PROPESP de do Programa de IC da UFAM 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:

A�vidade Datas
Submissão do Relatório final e Cadastro do resumo  https://ecampus.ufam.edu.br/ 01/07/2021 até 31/07/2021
Apresentação da Prestação de contas técnica Final/FAPEAM (Obrigatório somente a projetos com
bolsa FAPEAM)  https://sig.fapeam.am.gov.br/ Até 15/08/2020

Período para avaliação dos relatórios finais pelos comitês científicos 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 refazer” https://ecampus.ufam.edu.br/ 31/08/2021 até 10/09/2021
Período para avaliação da 2ª submissão dos relatórios finais pelos comitês científicos 11/09/2021 a 18/09/2021
Divulgação do parecer do relatório final (status refazer) 21/09/2021
XXX Congresso de iniciação cientifica (CONIC) Outubro/2021
 
Leia-se:

Atividade Datas

Submissão do Relatório final e Cadastro do resumo final  (orientador) https://ecampus.ufam.edu.br/ 01/07/2021 até 31/08/2021
Apresentação da Prestação de contas técnica Final/FAPEAM                                                       
(Obrigatório somente a projetos com bolsa FAPEAM)  https://sig.fapeam.am.gov.br/ Até 31/08/2021

Período para avaliação dos relatórios finais pelos comitês científicos 01/09/2021 a 20/09/2021
Divulgação do parecer referente à avaliação do Relatório final https://ecampus.ufam.edu.br/               
(perfil  orientador) 21/09/2021

2a Submissão on-line de relatórios com (status refazer) (Orientador)  https://ecampus.ufam.edu.br/ 21/09/2021 até 27/09/2021
Período para avaliação da 2ª submissão dos relatórios finais pelos comitês científicos 28/09/2021 a 08/10/2021
Divulgação do parecer do relatório final (status refazer)                                                                              
(perfil  orientador) 11/10/2021

XXX Congresso de iniciação cientifica (CONIC) Novembro/2021
 
II – MANTER inalterados os demais itens do Edital.
 

 

Documento assinado eletronicamente por Selma Suely Baçal de Oliveira, Pró-Reitor, em 13/07/2021, às 11:25, 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 Luana Souza de Andrade, Coordenadora, em 13/07/2021, às 14:42, conforme
horário oficial de Manaus, 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�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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