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O Pró-reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade 
Federal de Catalão (UFCAT), no uso de suas atribuições legais, torna pública a 2ª retificação 
do EDITAL PROPESQ Nº 01/2022, conforme segue abaixo: 
 
1º) No item 5.2, onde se lê: 
5.2. Para efeito deste edital, o cadastro de projetos de pesquisa no SIGAA - Módulo Pesquisa 
deve ser realizado até o prazo limite de 16/05/2022.  
 
Leia-se: 
5.2. Para efeito deste edital, o cadastro de projetos de pesquisa no SIGAA - Módulo Pesquisa 
deve ser realizado até o prazo limite de 19/05/2022.  
 
2º) No item 8, onde se lê: 

ATIVIDADES DATAS 

-Inscrição de propostas de planos de trabalho ao Edital 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 07/03 a 17/05/2022 

-Análise das propostas de planos de trabalho quanto ao atendimento dos 
requisitos formais (Etapa de homologação) 14/03 a 18/05/2022 

-Homologação preliminar dos planos de trabalho 19/05/2022 

-Solicitação de reconsideração em relação às propostas de planos de 
trabalho não homologadas (Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 20/05 a 23/05/2022 

-Homologação final dos planos de trabalho 25/05/2022 

 
Leia-se: 

ATIVIDADES DATAS 

-Inscrição de propostas de planos de trabalho ao Edital 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 07/03 a 23/05/2022 

-Análise das propostas de planos de trabalho quanto ao atendimento dos 
requisitos formais (Etapa de homologação) 14/03 a 24/05/2022 

-Homologação preliminar dos planos de trabalho 25/05/2022 

-Solicitação de reconsideração em relação às propostas de planos de 
trabalho não homologadas (Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 26/05 a 27/05/2022 

-Homologação final dos planos de trabalho 30/05/2022 
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Ratificam-se os demais itens do presente Edital. 
 
 

Catalão-GO, 17 de maio de 2022. 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof. José Júlio De Cerqueira Pituba 
Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa,  

Pós-Graduação e Inovação 
 


