
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04/2018 – NITT/PROPESPG/UNIFAP 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amapá 

(Propespg/Unifap), por meio do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT/Unifap), 

comunica a prorrogação do prazo final para o recebimento das inscrições referentes ao EDITAL Nº 

04/2018 PROPESPG/NITT/UNIFAP, e informa novo cronograma do processo de seleção, 

conforme abaixo: 

 

Onde se lê: 

 

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Portal Docente do Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no endereço https://sigaa.unifap.br/, a partir da data 

indicada no item 9. 

5.2. Para realizar a inscrição o candidato a orientador deverá observar as seguintes etapas: 

1) Cadastrar o Plano de Trabalho, conforme instruções contidas no Anexo I deste edital. 

2) Entregar o Plano de Trabalho (Anexo I) e a Planilha de Produção Intelectual (Anexo III) 

devidamente preenchida, em versão digital em mídia (CD) na Secretaria do Núcleo de 

Inovação e Transferência de Tecnologia em até 2 (dois) dias úteis quando o/a proponente 

for lotado/a nos campi Marco Zero, Mazagão ou Santana; em até 3 (três) dias úteis, por 

meio de correio eletrônico (nitt@unifap.br), quando o/a proponente for lotado/a no 

Campus Oiapoque/Binacional.  

 

Leia-se: 

 

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Portal Docente do Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no endereço https://sigaa.unifap.br/, a partir da data 

indicada no item 9. 

5.2. Para realizar a inscrição o candidato a orientador deverá observar as seguintes etapas: 

https://sigaa.unifap.br/
https://sigaa.unifap.br/


 

1) Cadastrar o Plano de Trabalho, conforme instruções contidas no Anexo I deste edital. 

2) Entregar o Plano de Trabalho (Anexo I) e a Planilha de Produção Intelectual (Anexo III) 

devidamente preenchida, em versão digital em mídia (CD) na Secretaria do Núcleo de 

Inovação e Transferência de Tecnologia até o dia 08 de junho de 2018. 

3) A entrega do Plano de Trabalho (Anexo I) e da Planilha de Produção Intelectual (Anexo 

III) poderá ser realizada por e-mail (nitt@unifap.br) quando o/a proponente for lotado/a no 

Campus Oiapoque/Binacional. O envio deverá ser realizado até às 18 horas do dia 08 de 

junho de 2018. Não serão aceitos e-mails enviados após esse período. 

4) O candidato deverá guardar cópia do e-mail de confirmação de recebimento emitido 

pelo Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia. 

 

 

Onde se lê: 

 

9. PRAZOS 

Quadro Demonstrativo referente aos prazos editalícios. 

Divulgação do edital  de 07 de maio  a 31 de maio de 2018 

Período de inscrições  de 21 de maio a 31 de maio de 2018 

Recepção de documentos até os dias 04 
1
 e 05 de junho 

2
 de 

2018 

Análise e seleção das propostas de 06 a 20 de junho de 2018 

Divulgação do resultado preliminar até 22 de junho de 2018 

Recebimento de recursos até 25 de junho de 2018  

Divulgação do resultado final até 04 de julho de 2018 

Indicação do bolsista no SIGAA pelo orientador de 01 a 7 de agosto de 2018 

Assinatura do termo de compromisso do bolsista até 15 de agosto de 2018 

 

 

 

                                                 
1
 Prazo relativo aos campi Marco Zero, Mazagão ou Santana, conforme item 5.2. 

2
 Prazo exclusivo para Campus Oiapoque, conforme item 5.2. 

mailto:nitt@unifap.br


 

 

Leia-se: 

PRAZOS 

Quadro Demonstrativo referente aos prazos editalícios. 

Divulgação do edital  de 07 de maio  a 31 de maio de 2018 

Período de inscrições  de 21 de maio a 08 de junho de 2018 

Recepção de documentos até o dia 08
i
 de junho de 2018 

Análise e seleção das propostas de 11 a 20 de junho de 2018 

Divulgação do resultado preliminar até 22 de junho de 2018 

Recebimento de recursos até 25 de junho de 2018  

Divulgação do resultado final até 04 de julho de 2018 

Indicação do bolsista no SIGAA pelo orientador de 01 a 7 de agosto de 2018 

Assinatura do termo de compromisso do bolsista até 15 de agosto de 2018 

 

 

 

Macapá-AP, 04 de junho de 2018. 

 

 

 

Daniel Santiago Chaves Ribeiro 
Diretor do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia 

NITT/UNIFAP 

Portaria nº 0567/2017 

 

 

Helena Cristina Guimarães Queiroz Simões 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

PROPESPG/UNIFAP 

Portaria nº 1324/2014 

                                                 
i
 Prazo para todos os Campi. 


