MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO - IFMA
PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO
Retificação nº 02 do Edital Nº 06/2018 – PROEXT/IFMA
RETIFICA O EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO Nº06/2018 PROEXT

Onde se lê:
2.1 O período de submissão de propostas a este edital será de 10 de agosto de
2018 a 30 de novembro de 2018 na modalidade fluxo contínuo.
3. CRONOGRAMA
Evento

Data/período

Lançamento do Edital

10/08/2018

Inscrições/submissões
das propostas no SUAP

10/08/2018 a 30/11/2018

Avaliação da Proposta

Após o envio da proposta via SUAP. A avaliação
dos projetos submetidos não poderá ultrapassar
cinco dias úteis após a data de 30/11/2018.

Resultado

Ficará disponível no SUAP após o procedimento de
avaliação pela comissão de avaliação.

Interposição de recurso

Até 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação do
resultado no SUAP

Monitoramento

Durante toda a execução do projeto.

Conclusão/finalização
do projeto no SUAP

Até 30 dias após o fim da execução do projeto.

* Ressalta-se que a execução dos projetos poderá findar até, no máximo,
dia 30/03/2019.

Leia-se:

2.1 O período de submissão de propostas a este edital será de 10 de agosto de
2018 a 05 de novembro de 2018 na modalidade fluxo contínuo.
3. CRONOGRAMA
Evento

Data/período

Lançamento do Edital

10/08/2018

Inscrições/submissões
das propostas no SUAP

10/08/2018 a 05/11/2018

Avaliação da Proposta

Após o envio da proposta via SUAP. A avaliação
dos projetos submetidos não poderá ultrapassar
cinco dias úteis após a data de 05/11/2018.

Resultado

Ficará disponível no SUAP após o procedimento de
avaliação pela comissão de avaliação.

Interposição de recurso

Até 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação do
resultado no SUAP

Monitoramento

Durante toda a execução do projeto.

Conclusão/finalização
do projeto no SUAP

Até 30 dias após o fim da execução do projeto.

* Ressalta-se que a execução dos projetos poderá findar até, no máximo,
dia 30/03/2019.

São Luís, 23/10/2018.

Rosifrance Candeira Machado
Diretora de Programas e Projetos Institucionais
No exercício da Pró-Reitoria de Extensão
Portaria nº1562, 24/03/2017
Instituto Federal do Maranhão

