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CHAMADA PARA REGISTRO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 19,

inciso II, do Estatuto do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna público o presente

edital, na modalidade de fluxo con nuo, contendo as normas e procedimentos para o registro de projetos de

pesquisa e inovação tecnológica aprovados por agências de fomento, executados no âmbito do Ins tuto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

1. DOS OBJETIVOS

1.1 Registrar os projetos de Pesquisa e Inovação aprovados por meio de Editais Externos de Agências de Fomento,

Ins tutos de Pesquisa, Tecnologia, Universidades e Empresas, neste certame nomeadas de ins tuições cien ficas,

no período 2012 a 2021. Estas pesquisas devem atender o status de executados ou em execução no âmbito do

IFMA ou em cooperação com este, com ou sem a par cipação de alunos;

1.2 Fortalecer e desenvolver parcerias com o setor produ vo, ins tuições de ensino e pesquisa;

1.3 Promover ações que contribuam para captação de recursos externos.

2. DOS REQUISITOS

2.1 Ser servidor do IFMA;

2.2 Par cipar ou ter par cipado como proponente, ou como colaborador, de projeto de pesquisa cien fico e/ou

tecnológico aprovado por ins tuições cien ficas, no período de 2012 a 2021.

3. DA SUBMISSÃO

3.1 As solicitações de registro dos projetos de pesquisa deverão ser subme das via sistema SUAP, na modalidade

de fluxo con nuo, no período de 12 de fevereiro de 2021 a 15 de abril de 2022;

3.2 Inscrição (Submissão online)

3.2.1 A inscrição da proposta deverá ser realizada pelo servidor/pesquisador de forma online por meio do SUAP, no

módulo Pesquisa (h ps://suap.ifma.edu.br/), com o preenchimento dos itens: campus do servidor/pesquisador,

tulo do projeto, resumo (informar neste campo o Edital externo em que foi aprovado, a Agência de Fomento e o

valor do recurso captado ou bolsa, quando houver); bem como a inclusão, no formato PDF, dos seguintes

documentos:

a) Edital de resultado em que obteve aprovação do projeto de pesquisa;

b) Projeto de pesquisa aprovado;

c) Declaração de par cipação nos projetos de pesquisa, emi da pelo coordenador do projeto (somente para os

casos em que não for o proponente da pesquisa).

3.3 A documentação e as informações prestadas pelo pesquisador serão de inteira responsabilidade deste, sendo

passível de penalidades aquele que não apresentar a documentação de forma completa, correta e legível e/ou

fornecer dados comprovadamente inverídicos;

3.4 A PRPGI não se responsabiliza por solicitações não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e

conges onamentos do sistema SUAP;

3.5 O pesquisador deverá fazer uma submissão para cada projeto aprovado em Editais Externos.



4. REGISTRO DA PROPOSTA

4.1 As análises das propostas serão realizadas pela PRPGI. O registro do projeto de pesquisa junto à Pró-Reitoria

será efe vado após a verificação quanto ao atendimento às regras do presente Edital. Propostas incompletas serão

devolvidas aos interessados para complementação;

4.2 Os projetos de pesquisa subme dos neste certame só serão considerados registrados junto à PRPGI após a

verificação da documentação obrigatória e com a divulgação, por meio de edital de resultado divulgado no site do

IFMA, das propostas consideradas aptas para registro;

4.3 Os editais contendo a lista de projetos registrados junto à PRPGI serão divulgados em intervalos de 60 dias,

conforme cronograma abaixo:

CICLOS DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Primeira Etapa A par r de 27 de abril de 2021

Segunda Etapa A par r de 27 de junho de 2021

Terceira Etapa A par r de 27 de agosto de 2021

Quarta Etapa A par r de 27 de outubro de 2021

Quinta Etapa A par r de 27 de dezembro de 2021

Sexta Etapa A par r de 27 de fevereiro de 2022

Sé ma Etapa A par r de 27 de abril de 2022

5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até o terceiro dia ú l

posterior à sua publicação. Ademais, não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo

aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições;

5.2 O pedido de impugnação deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Ins tuto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, via protocolo.

6. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, desde que mo vos

supervenientes, legais ou relevantes assim o determinarem, sem que isso venha gerar direitos ou obrigações em

relação aos interessados.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFMA se exime de responsabilidades financeiras,

patrimoniais, de pessoal ou quaisquer despesas decorrentes de fatores internos e/ou externos, relacionados aos

projetos apresentados e aprovados no âmbito do presente edital;

7.2 Os critérios estabelecidos neste edital terão como base os requisitos expressos na Resolução do Conselho

Superior do IFMA Nº 07/2012, de 29 de fevereiro de 2012;

7.3 O resultado final das etapas de seleção será disponibilizado na página do Ins tuto Federal do Maranhão na

internet;

7.4 Situações não previstas neste Edital serão analisadas pela Diretoria de Pesquisa e pelo Departamento de

Inovação da PRPGI;

7.5 Quaisquer dúvidas suscitadas de interpretação deste edital ou em relação ao uso do sistema podem ser

enviadas aos e-mails pesquisa.prpgi@ifma.edu.br e inovacao.prpgi@ifma.edu.br.

São Luís – MA, 12 de fevereiro de 2021.

Prof. Dr. Rogério de Mesquita Teles



Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Ins tuto Federal do Maranhão

Código Verificador:
Código de Auten cação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rogerio de Mesquita Teles, PRO-REITOR - CD2 - PRPGI , em 13/02/2021 09:19:19.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:

220685

1b0c756a71

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Avenida Colares Moreira nº 477 Bairro Renascença II, São Luis - MA, Renascença, SAO LUIS / MA, CEP 65.075-441 - Fone: (98) 98421-1007


	Documento assinado eletronicamente por:

