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NOTAS

 

Edital nº 13/2020/PRPGI/IFBA de 08 de junho de 2020.

(Retificado em 24/06/2020)

Apoio à implementação de Oficinas de Educação 4.0

NOTA:

Prezada Comunidade Acadêmica do IFBA, Pesquisadore(a)s potenciais proponentes no Edital nº
13/2020/PRPGI/IFBA, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI, vem por meio
desta Nota esclarecer alguns pontos em relação à retificação de 24/06/2020 do referido Edital:

1- Na intenção de que o(a)s pesquisadore(a)s tivessem um maior tempo para pensar nas suas propostas, a
PRPGI/IFBA foi uma das primeiras Pró-Reitorias a lançar uma Edital interno para compor a proposta
institucional frente ao EDITAL Nº 02/2020 – IFES.

2- Inicialmente a PRPGI pensou em uma concepção de Edital que contemplasse a maior quantidade de
Campi possível, a partir de quatro Planos de Trabalho, preferencialmente, de Campi diferentes.

3- Após reunião da PRPGI com a SETEC/MEC no final da última semana ficou explicitado que a proposta
institucional deve sem focada em um único Campus do IFBA, o que não está explicito inicialmente no
EDITAL Nº 02/2020 – IFES.

Considerando esses pontos a PRPGI lança a retificação de 24/06/2020 do Edital nº 13/2020/PRPGI/IFBA e
chama a atenção de comunidade para os pontos centrais modificados em relação a primeira versão do Edital.
Ademais, chamamos atenção também para a nova versão do Anexo II disponibilizado.

 

Atenciosamente,

Jancarlos de Menezes Lapa
Pro-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 24/06/2020, às 13:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1514431 e o código CRC 8022124D.
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