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 Goiânia, 4 de maio de 2020. 
  

O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação/PRPI, no uso de suas atribuições legais, torna             
pública a retificação do Edital PRPI N° 01/2020, conforme abaixo: 

 
Onde lê-se: 
 
8. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 

Inscrição de propostas de planos de trabalho ao Edital 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

11/3 a 4/5/2020 

Análise das propostas de planos de trabalho quanto ao atendimento          
dos requisitos formais 
Homologação  
Solicitação de reconsideração em relação às propostas de planos de          
trabalho não homologadas 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

11/3 a 11/5/2020 

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

1/6/2020 

Divulgação do resultado preliminar 10/6/2020 

Período para solicitação de reconsideração em relação à avaliação         
de mérito dos planos de trabalho 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

11 e 12/6/2020 

Divulgação do resultado final 23/6/2020 

Período para indicação dos discentes  
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

29/7 a 7/8/2020 

Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação 
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 

29/7 a 7/8/2020 
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Leia-se: 
 

8. CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital nas páginas da PRPI Até 17/2/2020 

Período para solicitação de impugnação do edital 18 e 19/2/2020 

Inscrição de propostas de planos de trabalho ao Edital 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

11/3 a 18/5/2020 

Análise das propostas de planos de trabalho quanto ao atendimento 
dos requisitos formais - Homologação  11/3 a 21/5/2020 

Solicitação de reconsideração em relação às propostas de planos de 
trabalho não homologadas 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

22/5 a 25/5/2020 

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

8/6/2020 

Divulgação do resultado preliminar 15/6/2020 

Período para solicitação de reconsideração em relação à avaliação de 
mérito dos planos de trabalho 
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

16 e 17/6/2020 

Divulgação do resultado final 26/6/2020 

Período para indicação dos discentes  
(Via SIGAA – MÓDULO PESQUISA) 

29/7 a 7/8/2020 

Período para o discente efetuar o aceite de sua indicação 
(Termo de aceitação no SIGAA - MÓDULO PESQUISA) 

29/7 a 7/8/2020 

Reuniões com orientadores e orientandos 24 a 31/8/2020 

 
Ratificam-se os demais itens do presente Edital. 

 
Prof. Jesiel Freitas Carvalho 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
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