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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 retificação dos Editais 
do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFCAT: 
 
Para o EDITAL PROPESQ Nº 01/2020, considera-se: 
 
Onde se lê: 
… planos de trabalho a serem desenvolvidos por discentes no período de 1º de agosto de 
2020 a 31 de julho de 2021... 
 
Leia-se: 
… planos de trabalho a serem desenvolvidos por discentes no período de 1º de setembro 
de 2020 a 31 de agosto de 2021, alinhado com os novos prazos estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)... 
 
Onde se lê: 
... relatório final até 31/07/2021... 
 
Leia-se: 
... relatório final até 31/08/2021... 
 
Onde se lê: 

-Período para indicação dos discentes  
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 13/07 a 05/08/2020 

-Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação 
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 13/07 a 05/08/2020 

-Reuniões com orientadores e orientandos 18 a 21/08/2020 

 
Leia-se: 

-Período para indicação dos discentes  
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 29/07 a 21/08/2020 

-Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação 
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 29/07 a 21/08/2020 

-Reuniões com orientadores e orientandos 18/09 a 23/09/2020 
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Para o EDITAL PROPESQ Nº 02/2020, considera-se: 
 
Onde se lê: 
... As bolsas têm duração de 12 meses, com início em 1º de agosto de 2020 e término em 
31 de julho de 2021. 
 
Leia-se: 
... As bolsas têm duração de 12 meses, com início em 1º de setembro de 2020 e término em 
31 de agosto de 2021. 
 
Onde se lê: 

-Divulgação do resultado final da distribuição das cotas de bolsas 29/07/2020 

-Período para indicação dos discentes  
(Via SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 29/07 a 07/08/2020 

-Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação 
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 29/07 a 07/08/2020 

 
Leia-se: 

-Divulgação do resultado final da distribuição das cotas de bolsas 18/07/2020 

-Período para indicação dos discentes  
(Via SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 29/07 a 21/08/2020 

-Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação 
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 29/07 a 21/08/2020 

 
 
 

Catalão, 17 de agosto de 2020. 
 
 
 

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

Pós-Graduação e Inovação 
 


