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Aditivo 03

EDITAL - PROPESQI/UFPI

PQ UFPI 2021-2022

PROGRAMA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA DA UFPI

O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação (PROPESQI) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Resolução nº 20/2014-CEPEX/UFPI, de 17 de fevereiro de 2014, em
parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação, torna público o presente Aditivo, considerando a
determinação da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) de realizar a manutenção preventiva no
datacenter da STI/UFPI durante o período de 29 de julho a 02 de agosto de 2021.

RESOLVE:

1. Alterar o disposto no item 1 do Aditivo nº2, emitido em 21 de julho de 2021, que se refere ao item 8
relacionado ao Cronograma do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Quadro - Cronograma do Edital PQ UFPI edição 2021-2022

Atividade Data

Período de submissão de propostas 01 a 15/07/2021.

Resultado preliminar da avaliação documental e análise da produção
intelectual com divulgação por matrícula SIAPE do proponente

Até 09/08/2021.

Período dos recursos da avaliação documental e análise de currículo 09 e 10/08/2021.

Resultado dos recursos da avaliação documental e da análise da produção
intelectual com divulgação por matrícula SIAPE do proponente

19/08/2021.

Resultado final com a divulgação por nome e grande área dos proponentes
por ordem decrescente de classificação

20/08/2021.

Recebimentos dos Termos de Outorga para implantação da Bolsa 23/08 e 24/08/2021.

Sessão de assinatura do Termo de Outorga Por videoconferência com
data a definir

Início da Vigência dos Projetos 02/08/2021.

Envio de comprovante da submissão ao CNPq em 2021 10º dia após o final do
prazo

Final da Vigência dos Projetos 30/07/2022

Prazo final da entrega do Relatório de Execução do Objeto (REO) 30/09/2022

Submissão de produção intelectual 30/09/2022

Teresina, 28 de julho de 2021.

Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior
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