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REABERTURA DO EDITAL Nº 001/2021 NITT/PROPESPG/UNIFAP COM AJUSTE DO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 

por meio do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, considerando a 

NORMALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LATTES – CNPq, comunica a reabertura do EDITAL 

Nº 001/2021 NITT/PROPESPG/UNIFAP com novo prazo para inscrições de acordo com 

as seguintes instruções e cronograma: 

 

1) A inscrição de proposta deverá ser feita por meio do formulário de inscrição 

disponibilizado no novo endereço: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJrL3pZRopMt6SwZhf6CTupNY0Dm8t4Q

X9ILEhkzElZFPtw/viewform?usp=sf_link  

 

a partir da data descrita no CRONOGRAMA abaixo, isto é, no período a partir das 00:00 h 

(zero hora) de 07 de agosto de 2021 até às 23:55 h (vinte e três horas e cinquenta e cinco 

minutos) de 13 de agosto de 2021 (para acessar o formulário o docente deverá estar logado 

com sua conta institucional ou com uma conta do GMAIL). 

 

2) NOVO CRONOGRAMA 

Todas os itens do EDITAL Nº 001/2021 NITT/PROPESPG/UNIFAP que fazem referências a 

datas contidas no cronograma antigo, passam a vigorar de acordo com o presente CRONOGRAMA 

DE PRAZOS RESTANTES. 

Período de inscrições(Reabertura) 
00:00 h (zero hora) de 07 de Agosto de 2021 até 

às 23:55 h (vinte e três horas e cinquenta e 
cinco minutos) de 13 de Agosto de 2021 

Divulgação preliminar das inscrições 
homologadas 

17 de Agosto de 2021 

Recebimento de recursos relativos a divulgação 
preliminar das inscrições homologadas 

de 18 a 19 de Agosto de 2021 

Lista final das inscrições homologadas, após 
julgamento dos recursos. 

20 de Agosto de 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJrL3pZRopMt6SwZhf6CTupNY0Dm8t4QX9ILEhkzElZFPtw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJrL3pZRopMt6SwZhf6CTupNY0Dm8t4QX9ILEhkzElZFPtw/viewform?usp=sf_link
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Análise e seleção das propostas  de 21 a 23 de Agosto de 2021. 

Divulgação do resultado preliminar da seleção 
das propostas 

24 de Agosto de 2021 

Recebimento de recursos relativos ao resultado 
preliminar da seleção das propostas 

25 a 26 de Agosto de 2021 

Divulgação do resultado final 27 de Agosto de 2021 

Declaração de interesse pelo aluno bolsista no 
SIGAA a bolsa de iniciação tecnológica. 

de 28 de Agosto a 01 de Setembro de 2021 

Indicação do bolsista no SIGAA pelo orientador de 02 a 06 de Setembro de 2021 

Assinatura do termo de compromisso do bolsista Até 09 de Setembro de 2021 

 

3) Todas as inscrições enviadas antes da suspensão do EDITAL Nº 001/2021 

NITT/PROPESPG/UNIFAP serão consideradas.  

 

4) Ressalta-se que as regras descritas no EDITAL Nº 001/2021 

NITT/PROPESPG/UNIFAP, continuam válidas. 

 

5) Esclarecimentos adicionais podem ser solicitados através do e-mail nitt@unifap.br. 

Recomenda-se o acompanhamento regular da página do NITT/Unifap:  

 

https://www2.unifap.br/nitt/ 
 
 

Macapá-AP, 06 de Agosto de 2021. 
 
 

Olavo Rodrigues Fagundes Neto 
Diretor em Exercício do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia 
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