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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

 

ERATA Nº 01 

Edital 057 de 08 de junho de 2015. 

 

No Art. 4°,  

Onde se lê: 

Parágrafo único - Os comprovantes de produção científica, em... 

Deve ser lido: 

§ 1° Os comprovantes de produção científica, em... 

Onde se lê: 

Art. 5° O Resultado do Edital será publicado no site do IFMT (http//:www.ifmt.edu.br) e... 

Deve ser lido: 

§ 2° O Resultado do Edital será publicado no site do IFMT (http//:www.ifmt.edu.br) e.. 

 

No Art. 7°  

Onde se lê: 

Os Trâmites dos processos obedecerão aos prazos de acordo com o cronograma abaixo: 

Item  Etapa Data 

01 Lançamento do Edital 08 de junho 

02 Inscrição 15 a 30 de junho 

03 Encaminhamento dos processos aos colegiados de 
capacitação  

01 de julho 

04 Análise dos processos pelos colegiados de capacitação 06 a 17 de julho 

05 Encaminhamento dos processos A PROPES/IFMT 20 de julho 

06 Análise dos processos pela PROPES 23 a 31 de julho 

07 Publicação do resultado preliminar 04 de Agosto 

08 Período para impetrar recurso 04 a 11 de agosto  

09 Período para análise de recurso 11 a 18 de Agosto 

10 Publicação do resultado consolidado  20 de agosto 
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Deve ser lido: 

Os Trâmites dos processos obedecerão aos prazos de acordo com o cronograma abaixo: 

Item  Etapa Data 

01 Lançamento do Edital 08 de junho 

02 Inscrição 15 de junho a 10 de julho 

03 Encaminhamento dos processos aos colegiados de 
capacitação  

13 de julho 

04 Análise dos processos pelos colegiados de capacitação 15 a 24 de julho 

05 Encaminhamento dos processos A PROPES/IFMT 27 de julho 

06 Análise dos processos pela PROPES 29 de julho a 07 de agosto 

07 Publicação do resultado preliminar 10 de Agosto 

08 Período para impetrar recurso 11 a 17 de agosto  

09 Período para análise de recurso 18 a 24 de Agosto 

10 Publicação do resultado consolidado  26 de agosto 

      

Anexo I 

 
onde se lê: 

e. Projetos aprovados no IFMT ou agências externas de fomento, com comprovação de 

conclusão de todas as etapas previstas no edital, publicação de trabalhos em anais de 

congresso com registro no ISBN. 

Deve ser lido: 

e. Projetos aprovados no IFMT ou agências externas de fomento, com comprovação de 
conclusão de todas as etapas previstas no edital, publicação de trabalhos em anais 
de congresso com registro no ISBN. 

 

Cuiabá, 26 de junho de 2015. 


