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FÁBRICA DE JOGOS – VIGÊNCIA 2021/2022

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital PRPGI Nº 164/2021 que
dispõe sobre as normas e procedimentos para as inscrições, seleção e classiﬁcação dos candidatos ao Programa de
Bolsa Ins tucional de Desenvolvimento da Pesquisa, voltado para a Pesquisa de Jogos que estejam em fase de
concepção ou desenvolvimento, para a vigência 2021/2022.

ONDE SE LÊ:
3. DAS BOLSAS
3.1 O período de vigência das bolsas será de novembro/2021 a abril/2022, sendo permi do que os pesquisadores
e bolsistas que estejam desenvolvendo projetos aprovados nos certames com período de vigência 2020/2021
par cipem do presente processo sele vo;
7. DAS INSCRIÇÕES
7.1 A inscrição da proposta deverá ser realizada pelo orientador por meio do Sistema SUAP, no módulo “Pesquisa > Projetos -> Submeter Projetos”, compreendendo os itens apresentados a seguir:
b) Informar os Dados do Projeto: Período de execução ( 01/11/2021 a 30/04/2022 ) [...]
9. DA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA
9.2 Documentação do projeto
9.2.1 Após a aprovação da proposta, o orientador deverá fazer o upload dos seguintes documentos, em formato
PDF, no Sistema SUAP:
h) Cer ﬁcado de qualidade em Biossegurança quando envolver produtos transgênicos, conforme Decreto
1.752/95, e Comprovante de Cadastro no Sisgen, se a pesquisa envolver acesso a patrimônio gené co brasileiro
e/ou conhecimento tradicional associado (Lei 13.123/2015 e Decreto 8.772/2016) deverão ser anexados no
sistema SUAP, até 31 de janeiro de 2022;
9.4 A implementação da bolsa, com a devida entrega e/ou upload das documentações necessárias, deverá ocorrer
a par r do mês de Outubro/2021, para início da vigência em Novembro/2021 e efeitos ﬁnanceiros a par r de
Dezembro/2021.
12. CRONOGRAMA
ATIVIDADES
Inscrição online
Pré-seleção das propostas

DATAS
15/09 a 17/10/2021
Até 19/10/2021

Seleção das propostas pelo Comitê Cien ﬁco
Ins tucional
Divulgação do Resultado Parcial

Até 31/10/2021
A par r de 01/11/2021
2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado
parcial

Período para Recurso
Divulgação do Resultado Final

Após análise dos recursos

LEIA-SE:
3. DAS BOLSAS
3.1 O período de vigência das bolsas será de dezembro/2021 a maio/2022, sendo permi do que os pesquisadores
e bolsistas que estejam desenvolvendo projetos aprovados nos certames com período de vigência 2020/2021
par cipem do presente processo sele vo;
7. DAS INSCRIÇÕES
7.1 A inscrição da proposta deverá ser realizada pelo orientador por meio do Sistema SUAP, no módulo “Pesquisa > Projetos -> Submeter Projetos”, compreendendo os itens apresentados a seguir:
b) Informar os Dados do Projeto: Período de execução ( 01/12/2021 a 31/05/2022 ) [...]
9. DA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA
9.2 Documentação do projeto
9.2.1 Após a aprovação da proposta, o orientador deverá fazer o upload dos seguintes documentos, em formato
PDF, no Sistema SUAP:
h) Cer ﬁcado de qualidade em Biossegurança quando envolver produtos transgênicos, conforme Decreto
1.752/95, e Comprovante de Cadastro no Sisgen, se a pesquisa envolver acesso a patrimônio gené co brasileiro
e/ou conhecimento tradicional associado (Lei 13.123/2015 e Decreto 8.772/2016) deverão ser anexados no
sistema SUAP, até 28 de fevereiro de 2022;
9.4 A implementação da bolsa, com a devida entrega e/ou upload das documentações necessárias, deverá ocorrer
a par r do mês de Novembro/2021, para início da vigência em Dezembro/2021 e efeitos ﬁnanceiros a par r de
Janeiro/2022.
12. CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATAS

Inscrição online

15/09 a 31/10/2021

Pré-seleção das propostas

Até 03/11/2021

Seleção das propostas pelo Comitê Cien ﬁco
Ins tucional

Até 14/11/2021

Divulgação do Resultado Parcial
Período para Recurso
Divulgação do Resultado Final

A par r de 16/11/2021
2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado
parcial
Após análise dos recursos
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