
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Rodovia BR 364, km 192, Parque Industrial

Caixa postal 03, CEP: 75801-615
Fone: (64) 3606-8303

Jataí, 10 de agosto de 2021

RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS PRPI Nº 01/2021 E 02/2021

O Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação Tecnológica da UFJ, no uso de suas atribuições legais, torna

pública a RETIFICAÇÃO dos EDITAIS PRPI Nº 01/2021 e 02/2021, conforme segue abaixo:

1º) No item 3.2. dos Editais PRPI Nº 01/2021 e 02/2021, “Constituem deveres dos orientadores

participantes do Programa”, onde se lê:

a) selecionar e indicar no SIGAA-Módulo Pesquisa, para cada plano de trabalho recomendado no âmbito do

Edital, o discente encarregado de sua execução;

Deve-se ler:

a) selecionar e indicar no SIGAA-Módulo Pesquisa, para cada plano de trabalho recomendado no âmbito do

Edital, o discente encarregado de sua execução. É vedada a possibilidade de um mesmo discente assumir mais

de um plano de trabalho com o mesmo orientador ou com orientadores diferentes;

2º) No item 4.2. dos Editais PRPI Nº 01/2021 e 02/2021, “Constituem deveres dos discentes participantes

do Programa”, onde se lê:

a) aceitar a indicação para o desenvolvimento do plano de trabalho nos termos deste Edital, via SIGAA-Módulo

Pesquisa;

Deve-se ler:

a) aceitar a indicação para o desenvolvimento de um único plano de trabalho, por ciclo, nos termos dos Editais

pertencentes ao Programa Institucional de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação da UFJ, via

SIGAA-Módulo Pesquisa;



3º) No item 8, Cronograma do EDITAL PRPI Nº 01/2020 e Cronograma do EDITAL PRPI Nº 02/2021,

onde se lê:

8. CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS

Publicação do Edital nas páginas da PRPI e da PROGRAD Até 26/2/2021

Período para solicitação de impugnação do edital 26/2 a 02/3/2021

Inscrição de propostas de planos de trabalho ao Edital
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 11/3 a 31/5/2021

Análise das propostas de planos de trabalho quanto ao atendimento dos requisitos
formais - Homologação 11/3 a 31/5/2021

Publicação do resultado preliminar da homologação dos Planos de trabalho 8/6/2021

Solicitação de reconsideração em relação à homologação dos planos de trabalho (Via
SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 8/6 a 10/6/2021

Publicação do resultado final da homologação dos planos de trabalho 14/6/2021

Prazo final para avaliação, quanto ao mérito, dos planos de trabalho por consultores ad
hoc 18/6/2021

Divulgação do resultado preliminar da avaliação do mérito 22/6/2021

Período para solicitação de reconsideração em relação à avaliação de mérito dos planos
de trabalho (Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 22 a 24/6/2021

Divulgação do resultado final da avaliação do mérito 29/6/2021

Período para indicação dos discentes
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 29/7 a 7/9/2021

Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 29/7 a 7/9/2021

Reunião com orientadores e orientandos 01 a 30/9/2021



Deve-se ler:
8. CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS

Publicação do Edital nas páginas da PRPI e da PROGRAD Até 26/2/2021

Período para solicitação de impugnação do edital 26/2 a 02/3/2021

Inscrição de propostas de planos de trabalho ao Edital
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 11/3 a 10/6/2021

Análise das propostas de planos de trabalho quanto ao atendimento dos requisitos
formais - Homologação 11/3 a 10/6/2021

Publicação do resultado preliminar da homologação dos Planos de trabalho 18/6/2021

Solicitação de reconsideração em relação à homologação dos planos de trabalho (Via
SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 18/6 a 22/6/2021

Publicação do resultado final da homologação dos planos de trabalho 25/6/2021

Prazo final para avaliação, quanto ao mérito, dos planos de trabalho por consultores ad
hoc 28/6/2021

Divulgação do resultado preliminar da avaliação do mérito 07/7/2021

Período para solicitação de reconsideração em relação à avaliação de mérito dos planos
de trabalho (Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 08 a 09/7/2021

Divulgação do resultado final da avaliação do mérito 16/7/2021

Período para indicação dos discentes
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 03/09 a 12/9/2021

Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 03/09 a 12/9/2021

Reunião com orientadores e orientandos 01 a 30/10/2021

Período de envio de Relatório Parcial pelo Estudante via Portal Sigaa 14/02/2022 a
14/03/2022

Período para parecer pelo Orientador do Relatório parcial no Portal Sigaa 14/02/2022 a
14/03/2022

Período de envio de Relatório Final pelo Estudante via Portal Sigaa 11/07/2022 a
12/08/2022

Período para parecer pelo Orientador do Relatório final no Portal Sigaa 11/07/2022 a



12/08/2022

___________________________________________
Prof. Dr. Simério Carlos Silva Cruz

Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação Tecnológica – UFJ


