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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 
Campus de Fraiburgo

RETIFICAÇÃO Nº 001 – EDITAL Nº 039/2017 – DG/IFC – Campus Fraiburgo

O Diretor-Geral  pro  tempore do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus Fraiburgo,  no  uso  da

competência que lhe foi subdelegada pela Portaria nº 161/2014, de 30/01/2014, publicada no Diário Oficial

da União de 03/02/2014, torna publico e estabelece a retificação do Edital nº 039/2017, no(s) item(ns) a

seguir descrito(s), mantendo inalterados os demais itens deste edital.

1) ONDE LÊ-SE:

3.2.7. Elaborar, em conjunto com o aluno bolsista, relatórios parcial e final das atividades desenvolvidas e
resultados alcançados, encaminhando uma cópia física para a Coordenação de Pesquisa do Campus e uma
cópia digitalizada para o e-mail pesquisa@fraiburgo.ifc.edu.br, conforme cronograma deste Edital.

LEIA-SE
3.2.7. Elaborar, em conjunto com o aluno bolsista, relatórios parcial e final das atividades desenvolvidas e
resultados alcançados, encaminhando os mesmos via sistema SIGAA, conforme cronograma deste Edital.
____________________

2) ONDE LÊ-SE:
6.5. O pesquisador deverá encaminhar uma cópia física à Coordenação de Pesquisa do Campus e uma cópia
digitalizada ao e-mail  pesquisa@fraiburgo.ifc.edu.br do parecer de autorização para execução da pesquisa
emitido por um Comitê de Ética vinculado ao sistema CEP/CONEP até a data limite de envio, conforme
previsto  no  cronograma  deste  Edital.  O  não  envio  do  parecer  até  a  data  estipulada  acarretará  na
desclassificação do projeto.

LEIA-SE:
6.5. O pesquisador deverá encaminhar uma cópia digitalizada ao e-mail  pesquisa@fraiburgo.ifc.edu.br do
parecer de autorização para execução da pesquisa emitido por um Comitê de Ética vinculado ao sistema
CEP/CONEP até a data limite de envio, conforme previsto no cronograma deste Edital. O não envio do
parecer até a data estipulada acarretará na desclassificação do projeto.
___________________

3) ONDE LÊ-SE:
7.1. A proposta de projeto deverá ser submetida em cópia física para a Coordenação de Pesquisa do Campus
e em formato pdf ao e-mail pesquisa@fraiburgo.ifc.edu.br até a data limite estipulada no cronograma deste
Edital, acompanhada dos seguintes documentos:

LEIA-SE:
7.1.  A proposta  de  projeto  deverá  ser  submetida  via  sistema  SIGAA até  a  data  limite  estipulada  no
cronograma deste Edital, acompanhada dos seguintes documentos anexos à submissão:
___________________

4) INCLUIR O ITEM 7.1.5:
Cópia do parecer favorável da CAPP do Campus, a respeito da submissão do projeto de pesquisa para o
Edital.
___________________
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5) ONDE LÊ-SE:
8.7.3. A CAPP avaliará a documentação fornecida no processo de inscrição e classificará os orientadores por
meio das informações contidas no currículo elaborado nos padrões da Plataforma Lattes, considerando os
critérios, pontuações e limites descritos no Quadro 1;

LEIA-SE:
8.7.3. A CAPP avaliará a documentação fornecida no processo de inscrição e classificará os orientadores por
meio das informações contidas no currículo elaborado nos padrões da Plataforma Lattes, considerando os
critérios, pontuações e limites descritos no Quadro 1. Ressalta-se que os servidores docentes serão avaliados
exclusivamente pelo mecanismo de pontuação do sistema SIGAA. Os servidores TAEs serão avaliados pelo
currículo elaborado nos padrões da Pĺataforma Lattes, sendo a pontuação convertida para ter equivalência
com o mecanismo usado pelo sistema SIGAA;
___________________

6) ONDE LÊ-SE:

9. CRONOGRAMA

Etapa Período

Período para submissão das propostas 16/10/2017 a 17/11/2017, até às 17h do último dia

Divulgação dos projetos desclassificados e

excluídos (itens 8.4 e 8.6)
Até 01/12/2017

Divulgação dos resultados da análise do mérito

curricular do orientador do projeto de pesquisa
Até 01/12/2017

Divulgação dos resultados da análise do mérito

técnico dos projetos de pesquisa
Até 08/12/2017

Recebimento de recursos 11/12/2017 a 12/12/2017

Divulgação dos resultados dos recursos 13/12/2017

Divulgação dos resultados finais Até 15/12/2017

Data limite para envio da autorização (parecer)

para execução do projeto emitido pelo respectivo

comitê de ética em pesquisa (quando for o caso)

23/02/2018

Envio dos documentos e autorizações do

orientador e bolsista (item 11)
23/02/2018

Período de Vigência das Bolsas 01/03/2018 a 30/11/2018

Entrega do relatório parcial do projeto de

pesquisa
31/07/2018

Entrega do relatório final do projeto de pesquisa 31/12/2018
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LEIA-SE:

9. CRONOGRAMA

Etapa Período

Período para submissão das propostas 16/10/2017 a 24/11/2017, até às 17h do último dia

Período para submissão das propostas à CAPP do
Campus

Até 17/11/2017

Divulgação dos projetos desclassificados e

excluídos (itens 8.4 e 8.6)
Até 15/12/2017

Divulgação dos resultados da análise do mérito

curricular do orientador do projeto de pesquisa
Até 15/12/2017

Divulgação dos resultados da análise do mérito

técnico dos projetos de pesquisa
Até 15/12/2017

Recebimento de recursos 18/12/2017 a 19/12/2017

Divulgação dos resultados dos recursos 20/12/2017

Divulgação dos resultados finais Até 20/12/2017

Data limite para envio da autorização (parecer)

para execução do projeto emitido pelo respectivo

comitê de ética em pesquisa (quando for o caso)

23/02/2018

Envio dos documentos e autorizações do

orientador e bolsista (item 11)
23/02/2018

Período de Vigência das Bolsas 01/03/2018 a 30/11/2018

Entrega do relatório parcial do projeto de

pesquisa
31/07/2018

Entrega do relatório final do projeto de pesquisa 31/12/2018
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_______________________

7) ONDE LÊ-SE:

10.2.  O  recurso  deverá  ser  enviado  pelo  orientador  do  projeto  de  pesquisa  ao  e-mail
pesquisa@fraiburgo.ifc.edu.br em formulário próprio (disponível no Anexo VII), em formato pdf, até a data
estipulada no cronograma deste Edital. Também deve ser encaminhada uma cópia física do recurso para a
Coordenação de Pesquisa do Campus.

LEIA-SE:
10.2. O recurso deverá ser enviado pelo orientador do projeto de pesquisa via sistema SIG em formulário
próprio (disponível no Anexo VII) até a data estipulada no cronograma deste Edital.

_____________

8) REMOVER:
11.1.10. Cópia do parecer favorável da CAPP do Campus, a respeito da submissão do projeto de pesquisa
para o Edital.

Fraiburgo/SC, 14 de novembro de 2017.

Fábio José Rodrigues Pinheiro
Diretor-Geral pro tempore do IFC Campus Fraiburgo

Portaria nº 161 30/01/2014 
Publicada no DOU 03/02/2014

Rua Cruz e Souza, nº 100, Centro
89580-000, Fraiburgo, SC


