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EDITAL Nº 12/2021 

 
CHAMADA INTERNA PARA PRÉ-SELEÇÃO DE PROPOSTAS DO IF SERTÃO PERNAMBUCANO 
PARA O EDITAL Nº. 01/2021 DO IFES COM VISTAS A SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO 
APOIO À INICIAÇÃO TECNOLÓGICA COM FOCO NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA 
  

 

 
A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO – IF SERTÃO-PE, Profa. Dra. Maria Leopoldina Veras Camelo, nomeada pelo  

Decreto Presidencial, de 13 de Abril de 2020, publicado no Diário Oficial da União nº 70-A, de 

13/04/2020, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve: tornar público a presente 

chamada interna que contém as normas e orientações para inscrição e seleção de projetos dos 

campi para compor a proposta do IF SERTÃO-PE, na participação do Edital de  Chamamento público 

do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo- IFES Nº. 01/2021 – 

APOIO À INICIAÇÃO TECNOLÓGICA COM FOCO NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA, nos 

termos aqui estabelecidos. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

1.1 Objeto 
 

Pré-selecionar até 5 (cinco) propostas dos campi do IF SERTÃO-PE para participarem da Chamada 

Pública Edital Nº 01/2021 do IFES, para a seleção de projetos voltados ao “APOIO À INICIAÇÃO 

TECNOLÓGICA COM FOCO NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA”. 

 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Selecionar projetos de iniciação tecnológica de instituições da Rede Federal para o 

desenvolvimento de ações de formação em programação aplicada de estudantes dos 02(dois) 

últimos anos do ensino fundamental das redes públicas de ensino. 

1.3 São objetivos específicos deste Edital: 

1.3.1 Promover a participação de servidores e estudantes do IF SERTÃO-PE no desenvolvimento de 

projetos de iniciação e extensão tecnológicas, visando o desenvolvimento de habilidades e 

competências relacionadas ao uso das tecnologias digitais, especialmente as associadas à 

programação, e a disseminação junto à comunidade local do saber tecnológico e suas aplicações. 

1.3.2 Promover o ensino de programação para estudantes das redes públicas de ensino, visando o 

desenvolvimento inicial de habilidades e competências em tecnologia e do interesse pela área de 

programação. 

mailto:proex@ifsertao-pe.edu.br


 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

Rua Aristarco Lopes, 240, Centro - CEP 56302-100 - Petrolina/Pernambuco 
proex@ifsertao-pe.edu.br 

 
1.3.3 Contribuir para a formação cidadã dos participantes, habilitando-os a atuar de forma criativa 

e por meio do uso da tecnologia para a resolução de problemas reais do mundo do trabalho e de 

suas comunidades; 

1.3.4 Contribuir para o estabelecimento de parcerias entre os Campi do IF SERTÃO-PE e as 

secretarias municipais e estaduais de educação para o desenvolvimento de ações de iniciação 

tecnológica. 

1.3.5 Promover a divulgação da educação profissional e tecnológica junto a professores e 

estudantes do ensino fundamental das redes públicas de ensino e à comunidade local, visando a 

atração de estudantes para a Rede Federal e para a área de tecnologia. 

 

2. DA CHAMADA 

 
2.1. A presente chamada interna contém as normas e orientações para inscrição e seleção de 

projetos dos campi que irão compor a proposta do IF SERTÃO-PE, na participação do Edital de  

Chamamento público do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito 

Santo- IFES Nº. 01/2021 – APOIO À INICIAÇÃO TECNOLÓGICA COM FOCO NO ENSINO DE 

PROGRAMAÇÃO APLICADA. 

 

2.2. Duração dos projetos: 
 

▪ O prazo para a execução dos projetos é de 12 (doze) meses 
 
3. DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 
3.1 As submissões ocorrerão, exclusivamente, por meio do preenchimento e envio dos formulários 

deste Edital, disponíveis na plataforma SUAP Extensão através do link: https://suap.ifsertao-

pe.edu.br, os quais poderão ser acessados através do menu “Você pode submeter um Projeto de 

Extensão”, constante da página inicial, ou através do menu lateral, seguindo o caminho “Extensão” 

>“Projetos” >“Submeter Projetos”; 

3.2 Utilizar o modelo, conforme Anexo I para submeter a proposta, na aba Anexos do sistema 

https://suap.ifsertao-pe.edu.br, em formato PDF; 

3.3 Os campos de preenchimento no formulário de submissão das propostas, no 

https://suap.ifsertao-pe.edu.br, deverão ser preenchidos com a informação “PROJETO EM ANEXO”; 

3.4.  Período de submissão das propostas: 

 

 De 26/04/2021 a 20/05/2021 

 
4. Dos projetos de iniciação tecnológica 

4.1.1 Os projetos de iniciação tecnológica devem ter como foco o ensino de programação aplicada 

para estudantes dos 02(dois) últimos anos do ensino fundamental, das redes públicas municipais e 

estaduais de educação básica, separadamente ou em conjunto, utilizando ferramentas que 
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facilitem o aprendizado dos estudantes, como por exemplo Arduino, Raspberry Pi, Softwares, kits 

de robótica. 

4.1.2. Os projetos devem manifestar a utilização de metodologias ativas de aprendizagem, podendo 

ser eliminado, caso não explique de forma clara essa utilização. 

4.1.3. Cada projeto deverá prever o atendimento a, no mínimo, 280 (duzentos e oitenta) 

beneficiários, que deverão ser estudantes dos 02(dois) últimos anos do ensino fundamental, das 

redes públicas municipais e estaduais de educação básica, separadamente ou em conjunto. 

4.1.4. Cada beneficiário deverá ser atendido por, no mínimo, 20 horas de atividades. 

4.1.5. A participação dos beneficiários deverá ter como objetivo a sua iniciação tecnológica, que 

consiste na sua capacitação teórico-prática, observando o seu perfil de formação e realidades 

socioeconômicas e culturais, de forma que sejam facilitadas a aprendizagem e o desenvolvimento 

de projetos aplicados para soluções de problemas práticos utilizando as competências 

desenvolvidas, em especial a programação. 

4.1.6. Os beneficiários devem ser, necessariamente, estudantes dos 2(dois) últimos anos do ensino 

fundamental, das redes públicas municipais e estaduais de educação básica. Estudantes da própria 

instituição executora não serão contados como beneficiários para validação do item 4.1.3. 

4.1.7 O prazo para a execução dos projetos é de 12 (doze) meses. 

4.1.8 As atividades de iniciação tecnológica poderão ser executadas nas instalações da instituição 

da Rede Federal selecionada ou na escola parceira do projeto, desde que previsto em termo de 

cooperação. 

4.2. Das equipes 

4.2.1 As equipes executoras dos projetos poderão ser constituídas pelos seguintes integrantes 

bolsistas: Coordenador, Extensionista, Colaborador Externo e Monitores. 

4.2.1.1 A equipe do projeto deverá ter, obrigatoriamente: 

a) Apenas 01(um) Coordenador; e 

b) no mínimo 02 (dois) estudantes de ensino médio como Monitor. 

4.2.1.2 O número de integrantes bolsistas por equipe deve ser condicionado pelo montante de 

recursos destinado às bolsas para cada projeto, conforme estabelecido no item 5 deste edital. 

4.2.1.3 Para além dos integrantes bolsistas, é facultada a adesão de outro(s) membro(s) à equipe, 

quando declaradamente voluntários. 

4.2.2 Os projetos poderão contemplar equipes com integrantes de campi diferentes do IF SERTÃO-

PE, de forma a ampliar a abrangência do projeto, e desde que a atuação dos bolsistas esteja 

adequada à metodologia definida no projeto. 

4.3.3 O coordenador de projeto é o profissional responsável pela elaboração do projeto, pela 

apresentação dos resultados aos parceiros, pela prestação de contas, pela comprovação de 

inserção ao patrimônio dos bens permanentes adquiridos e pelo bom andamento do projeto 

selecionado, devendo ter conhecimento específico sobre o tema do Edital, além de habilidade no 

gerenciamento de equipes. 

4.3.3.1 O coordenador de projeto deverá ser servidor efetivo do IF SERTÃO-PE e não deve estar em 

licença ou afastamento superior a 30 (trinta) dias. 
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4.3.3.2 O coordenador do projeto deve atribuir a carga horária semanal de atividades para os 

bolsistas da equipe de execução da proposta, segundo as normas internas de cada instituição, 

respeitando a carga horária mínima de bolsa, conforme a tabela 2 deste edital. 

4.3.3.3 O coordenador de projeto deve, na prestação de contas, apresentar os relatórios parcial e 

final além de demais informações solicitadas pelo IFES. 

4.3.3.4 Caso haja necessidade de afastamento do coordenador por um período superior a 30 

(trinta) dias, o coordenador deverá ser substituído por servidor apto a dar continuidade à execução 

do projeto nas mesmas condições e o IFES deverá ser informado. 

4.3.4 O Extensionista é o servidor do IF SERTÃO-PE que auxiliará as atividades a serem 

desenvolvidas no projeto, de acordo com as definições do coordenador no projeto. 

4.3.4.1 O Extensionista poderá atuar como instrutor das atividades e/ou como supervisor e/ou 

como orientador dos monitores, de acordo com as atividades estabelecidas no projeto pelo 

coordenador. 

4.3.4.2 Caso haja necessidade de afastamento do Extensionista por um período superior a 30 

(trinta) dias, o mesmo deverá ser substituído por servidor, indicado pelo Coordenador do projeto, 

apto a dar continuidade à execução do projeto nas mesmas condições e o IFES deverá ser 

informado em prazo de até 15 (quinze) dias a partir da efetiva alteração. 

4.3.5 O Colaborador Externo é o profissional graduado, vinculado à escola parceira do projeto, que 

auxiliará as atividades a serem desenvolvidas no projeto, de acordo com as definições do 

coordenador. 

4.3.5.1 O Colaborador Externo poderá atuar como instrutor das atividades, e/ou como suporte 

técnico, e/ou como tutor, de acordo com as atividades estabelecidas no projeto pelo coordenador. 

4.3.5.2 Para fins deste edital, define-se a atividade de tutoria acima descrita, como a atividade que 

visa auxiliar o professor, prestando assistência ao estudante em questões relacionadas ao curso, e 

no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem. 

4.3.5.3 Caso haja necessidade de afastamento do Colaborador Externo por um período superior a 

30 (trinta) dias, o mesmo deverá ser substituído por profissional graduado, indicado pela escola 

parceira do projeto, apto a dar continuidade à execução do projeto nas mesmas condições e o IFES 

deverá ser informado em prazo de até 15 (quinze) dias a partir da efetiva alteração. 

4.3.6 Os monitores são estudantes do IF SERTÃO-PE que atuarão como facilitadores do 

aprendizado, em sintonia com as orientações do coordenador do projeto e demais membros da 

equipe, de acordo com as definições do projeto. 

4.3.6.1 O monitor poderá ser estudante de curso de nível técnico e/ou estudante de nível superior 

do IF SERTÃO-PE, tendo os valores de bolsa diferenciados de acordo com o seu nível e em 

conformidade com a tabela 2 do item 5.3. 

4.3.6.2 O monitor do perfil de graduação poderá atuar como instrutor no projeto, desde que sob 

orientação de um professor (Coordenador ou Extensionista), conforme definições do projeto. 

4.3.6.3 Caso haja a necessidade de substituição de monitores, o coordenador do projeto deverá 

manifestar justificativa fundamentada ao IFES e proceder a inclusão de estudante de curso superior 

ou estudante de curso de nível técnico do IF SERTÃO-PE, respectivamente, aptos a dar continuidade 
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à execução do projeto nas mesmas condições em prazo de até 15 (quinze) dias a partir da efetiva 

alteração. 

4.3.7 Todos os bolsistas que não estiverem previamente identificados (nome completo, CPF e 

outros dados requeridos) na proposta submetida a esse edital deverão ser selecionados por 

chamamento público, de responsabilidade do coordenador e do Campus proponente. 

4.4. Da documentação: 

4.4.1 Carta de anuência da Direção Geral devidamente assinada 

4.4.2 Comprovante oficial de regime de trabalho 

4.4.3 Curriculo Lattes em PDF 

 

5. RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 Cada projeto selecionado será contemplado com recursos financeiros que devem ser 

destinados ao desenvolvimento das atividades previstas, de acordo com o detalhamento da 

planilha de plano físico-financeiro, constante no item 7 do ANEXO I deste Edital. 

5.1.1. Os recursos financeiros mencionados no caput devem ser destinados à cobertura de 

despesas com infraestrutura e recursos humanos voltados à execução das atividades de iniciação 

tecnológica, conforme o disposto a seguir: 

 

 
 
5.3. Das bolsas para a execução das atividades de iniciação tecnológica 

5.3.1 A distribuição das bolsas para a execução das atividades de iniciação tecnológica será 

realizada pelo coordenador de projeto, respeitando-se o limite de recursos previsto (tabela 1) e 

seguindo as modalidades estabelecidas na tabela 2. 

5.3.2 A distribuição das bolsas deverá seguir os seguintes critérios de enquadramento: 

5.3.2.1 Coordenador de Projeto (CPO): profissional com nível superior com, no mínimo, 2 (dois) 

anos de efetiva experiência em projetos de extensão tecnológica e/ou iniciação tecnológica e 

servidor efetivo do IF SERTÃO-PE. 

5.3.2.2 Extensionista (EXT): servidor efetivo do IF SERTÃO-PE que atuará no projeto. 

5.3.2.3 Colaborador Externo (CLE): profissional colaborador externo de nível superior, 

preferencialmente vinculado à escola parceira do projeto. 

5.3.2.4 Monitor A (ETM): estudante de curso técnico do IF SERTÃO-PE. 

5.3.2.5 Monitor B (ETG): estudante de curso de nível superior do IF SERTÃO-PE. 
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5.3.3 O valor das bolsas e de carga horária mínima semanal nos planos de trabalho dos bolsistas 

deverão obedecer ao que determina a tabela 2, caso contrário a bolsa não será implementada. 

5.3.4 É vedado o acúmulo de bolsas concedidas por meio deste edital para uma mesma pessoa. 

5.3.5 Fica autorizado aos integrantes da equipe executora do projeto receber bolsas de fomento 

referentes a outras iniciativas, desde que tenham objetivos distintos ao previsto neste Edital e que 

a execução das atividades previstas não inviabilize a execução do projeto apoiado por este Edital. 

5.3.5.1 A acumulação das bolsas para a mesma pessoa concedidas por este edital, com outras 

bolsas concedidas pelo IFES, deverá observar o limite de 20 horas semanais para a soma das cargas 

horárias estabelecidas nos respectivos planos de trabalho. 

 
5.4. Da Infraestrutura de iniciação tecnológica 
5.4.1 Para efeitos deste Edital, considera-se infraestrutura de iniciação tecnológica o conjunto de 

instalações físicas e condições materiais de apoio – equipamentos, recursos, insumos e serviços – 

utilizados para a realização dessas atividades. 

5.4.2 Os itens de infraestrutura de iniciação tecnológica deverão ser alocados no campus de 

execução do projeto e permanecer sob responsabilidade e manutenção do coordenador do projeto 

durante seu período de vigência. 

5.4.3 Os custos relacionados à instalação e adequação dos equipamentos adquiridos são de 

responsabilidade do campus  de execução do projeto. 

5.4.4 Os equipamentos que compõem os recursos de infraestrutura serão adquiridos na forma de 

kits e deverão ser indicados no projeto, conforme a listagem abaixo disponível, considerando o 

limite total disposto no item 5 deste edital. 
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5.6 Quaisquer outras despesas necessárias à execução do projeto deverão ser providas pela 
instituição proponente a título de contrapartida. 
 
6. CONTRAPARTIDAS 

6.1. Da SETEC/MEC 

6.1.1 Estabelecer diretrizes, prover os recursos financeiros previstos e monitorar as ações 

executadas neste Edital de apoio a atividades de iniciação tecnológica. 

6.2. Do IFES 
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6.2.1 Coordenar a execução das ações previstas neste Edital, incluindo atividades de apoio e 

operacionais à implementação dos projetos selecionados, como o pagamento das bolsas para as 

atividades de iniciação tecnológica e a aquisição dos recursos de infraestrutura. 

6.2.1.1 Os recursos de infraestrutura de iniciação tecnológica previstos para o desenvolvimento das 

atividades serão adquiridos pelo IFES e doados às instituições da Rede Federal às quais vinculam-se 

os projetos selecionados. 

6.2.1.2 As doações a que se refere o item 6.2.1.1 deverão ser precedidas de assinatura de 

instrumento jurídico de parceria entre o IFES e as instituições selecionadas 

 

6.3. DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FACTO 

6.3.1 Realizar gestão administrativa e operacional do pagamento de bolsas e da aquisição e 

disponibilização dos itens necessários para a execução dos projetos selecionados. 

6.3.2 Disponibilizar, por meio de doação, os itens adquiridos para as respectivas instituições. 

6.4. DO IF SERTÃO-PE E SEUS CAMPI PROPONENTES 

6.4.1 Os campi do IF SERTÃO-PE que submeterem propostas a este Edital deverão se comprometer 

a prover as condições necessárias ao desenvolvimento dos projetos, especialmente no que se 

refere a: 

I – Disponibilização de espaços físicos adequados ao desenvolvimento das atividades de iniciação 

tecnológica; 

II – Previsão de carga horária compatível da equipe executora dos projetos; 

III – Subsídio a eventuais outras despesas que se façam necessárias à execução das atividades de 

iniciação tecnológica, como despesas adicionais com material de consumo, diárias, passagens e 

despesas de locomoção, serviços de terceiros (pessoa física e pessoa jurídica), despesas com 

instalação de equipamentos, despesas de suporte operacional e uso de equipamentos e softwares; 

IV – Registrar os estudantes participantes em ação(ões) de extensão, devidamente 

institucionalizada(s); 

V – Provimento das certificações aos estudantes beneficiários e das equipes de execução das 

atividades de iniciação tecnológica. 

6.4.2 O detalhamento dos itens relacionados às contrapartidas das instituições proponentes deverá 

constar nas respectivas propostas submetidas, seguindo o item 8 do ANEXO I deste Edital. 

6.4.3 Os Campi do IF SERTÃO-PE cujos projetos forem selecionados deverão estabelecer parcerias, 

na forma de acordos de cooperação, convênios ou instrumentos equivalentes, com secretarias de 

educação estaduais e/ou municipais para a execução dos projetos, sob orientação jurídica da 

procuradoria federal do IF SERTÃO-PE. 

6.5. DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS OU ESTADUAIS 

6.5.1 Formalizar parceria com a instituição da Rede Federal executora do projeto, na forma de 

acordos de cooperação, convênios ou instrumentos equivalentes. 

6.5.2 Selecionar os estudantes das redes públicas municipais ou estaduais de ensino, que 

participarão enquanto beneficiários do projeto. 
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6.5.2.1 A seleção deve ocorrer segundo os critérios da administração pública à qual esses órgãos 

estão submetidos, em consonância com os objetivos do projeto submetido e de acordo com os 

princípios pedagógicos das secretarias municipais e estaduais de educação envolvidas. 

6.5.3 Disponibilizar apoio ao deslocamento dos estudantes da rede municipal e/ou estadual para a 

realização das atividades de iniciação tecnológica nas instalações da instituição da Rede Federal. 

6.5.4 Disponibilizar instalações para a realização de atividades de iniciação tecnológica, bem como 

alimentação para os estudantes cursistas, quando for o caso. 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1 O processo de seleção dos projetos seguirá o cronograma estabelecido no item 14 deste Edital e 

será composto por 2 (duas) etapas: 

a) etapa 1 – análise documental; 

b) etapa 2 – avaliação dos projetos. 

7.2. Etapa 1: análise documental 

7.2.1 Esta etapa consiste na análise da documentação das propostas submetidas pelos proponentes 

a este Edital, verificando atendimento aos requisitos obrigatórios de forma de apresentação e de 

conteúdo definidos neste edital. 

7.2.2 Cada proposta institucional deverá conter os projetos das equipes que desenvolverão as 

atividades de iniciação tecnológica. 

7.2.2.1 Os projetos mencionados no caput deverão ser redigidos de acordo com os modelos e 

instruções apresentados no ANEXO I. 

7.2.3 Para serem aprovadas para a etapa 2, as propostas encaminhadas pelos proponentes devem 

atender os aspectos previstos no item 4 deste Edital. Ressalta-se que o não atendimento a qualquer 

orientação presente neste item acarretará eliminação do certame. 

7.3. Etapa 2: avaliação dos projetos 

7.3.1 Os projetos habilitados para a etapa 2 serão avaliados por banca composta por especialistas 

ad hoc. 

7.3.1.1 Os membros da banca de avaliação dos projetos mencionados no caput serão selecionados 

pela Pró Reitoria de Extensão e Cultura. 

7.3.1.2 Os membros selecionados deverão estar aptos a avaliar os projetos de iniciação tecnológica, 

conforme os critérios definidos no item 8. 

 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1 A avaliação dos projetos habilitados para a etapa 2 de seleção deste Edital deverá seguir os 

critérios estabelecidos na tabela a seguir: Tabela 4. 
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8.2 A nota final dos projetos será calculada pela média ponderada das notas obtidas em cada um 

dos critérios da tabela 4 . 

8.3 Em caso de empate, serão priorizadas as maiores notas obtidas nos critérios de avaliação 3 

(Abrangência do projeto) e 2 (qualidade do projeto), respectivamente. Caso o empate permaneça, 

os projetos que empataram serão submetidos a uma nova avaliação que será utilizada apenas 

como critério de desempate, sem afetar a pontuação original das propostas empatadas. 

8.4 Após a atribuição das notas finais, será gerado um ranking geral de projetos classificados que 

seguirá a ordem decrescente de notas finais dos projetos. 

 

8.5 Os cinco primeiros projetos selecionados farão parte da proposta institucional a ser submetida 

à Chamada 01/2021 do IFES. 

 

9. RESULTADO FINAL 

9.1 O resultado final da seleção de projetos será publicado no site do IF SERTÃO-PE 

(https://www.ifsertao-pes.edu.br/ e https://www.suap.ifsertao-pe.edu.br/) 

 

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 A interposição de recursos deste Edital deverá ser encaminhada pelo proponente no Email: 

proex@ifsertao-pe.edu.br, conforme cronograma (item 14). 

 10.2 Não serão aceitos recursos encaminhados por qualquer outro meio que não seja o email 

indicado, tampouco os enviados fora do prazo final estabelecido no cronograma. 
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11. PUBLICAÇÕES 

11.1 As publicações científicas ou qualquer outra forma de divulgação ou promoção dos projetos 

desenvolvidos no âmbito deste Edital deverão citar, obrigatoriamente, o apoio da SETEC/MEC. 

 

12. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS 

12.1 É de exclusiva responsabilidade de cada proponente contemplado adotar todas as 

providências que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, 

necessárias à execução do projeto aprovado. 

 

13. CLÁUSULA DE RESERVA 

13.1 A PROEXT se reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste 

Edital. 

 

14. DO CRONOGRAMA 
Lançamento do edital 26/04/2021 

Submissão das propostas 26/04 a 

20/05/2021 

Homologação das propostas submetidas Até 21/05/2021 

Interposição de recurso para inscrições indeferidas Até 24/05/2021 

Análise de recurso interposto ao resultado da homologação e 

publicação 
25/05/2021 

Análise das propostas 25 a 26/05/2021 

Publicação do resultado parcial Até 26/05/2021 

Interposição de recurso ao resultado parcial Até 27/05/2021 

Análise de recurso interposto ao resultado parcial e publicação 

do resultado final 
Até 28/05/2021 

 
 

15. DAS VEDAÇÕES E PENALIDADES 
 

a) É proibido, sob pena de devolução de recursos, utilizar o capital recebido em 
qualquer outra finalidade que não a prevista no projeto; 

b) Os recursos financeiros não poderão ser concedidos a servidores com afastamento 
integral, seja qual for o motivo e para servidores aposentados ou em situação equiparada; 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) Os resultados das etapas desta seleção serão divulgados na página do IF SERTÃO-PE 
https://www.ifsertao-pe.edu.br/ ; 

b) O IF SERTÃO-PE poderá, a qualquer momento, solicitar informações ou documentos 
adicionais julgados necessários; 
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c) O não cumprimento das disposições previstas neste edital obriga o beneficiário a 

devolver ao IF SERTÃO-PE os recursos despendidos em seu proveito; 

d) Os casos omissos serão analisados pela PROEXT; 

e) Todas as atividades que envolverem veiculação de material de divulgação 
(apresentação em congressos, jornadas, artigos, mídia digital etc.), deverão, obrigatoriamente, 
constar a logomarca do IF SERTÃO-PE , bem como a menção quanto ao apoio em sua 
realização; 

f) A inscrição para este edital implica na aceitação de todos os itens descritos neste 
documento; 

g) O valor do recurso poderá ser suspenso ou cancelado, a qualquer tempo, a pedido 
do responsável, por escrito e via protocolo à comissão de avaliação, devendo informar os 
motivos e suas justificativas, ou a pedido da instituição, em função de desempenho 
insatisfatório ou outros motivos devidamente justificados. 

h) Parágrafo único. A interrupção do projeto pelos motivos previstos neste item não 
exime o proponente e demais membros da equipe da entrega, no final da licença, dos 
relatórios parciais e final e da apresentação de produtividade acadêmico- científico-cultural 
referente ao projeto. 

i) O beneficiário do recurso deverá ressarcir ao IF Sertão-PE eventuais benefícios pagos 
indevidamente. 
 
 

Petrolina-PE, 26 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

Maria Leopoldina Veras Camelo 
Reitora do IF SERTÃO-PE 
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