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20. DO CRONOGRAMA 

Quadro 3. Cronograma do processo seletivo.  

  
Atividades Período  

Publicação do Edital 27 de abril de 2022  

Submissão das propostas 
28 de abril, até às 23:59h do dia 

17 de junho de 2022   
Avaliação das propostas (planos de atividades) 28 de abril a 30 de junho de 2022  
Período de avaliação dos currículos dos(as) 

pesquisadores(as) 
17 de junho a 08 de julho de 

2022  
Dimensionamento das cotas de bolsas pelos campi e envio 

dos quantitativos à PROPESQ  
11 de julho a 15 de julho de 2022 

T 

é 

c 

n 

i 

c 

o 

Divulgação do resultado parcial, nível técnico, no site do 

IFPE 
Até 20 de julho de 2022 

Período de Recursos e acesso ao parecer, nível técnico 21 e 22 de julho de 2022  

Divulgação do resultado final, nível técnico, no site do 

IFPE 
Até 27 de julho de 2022 

Indicação dos estudantes pelos(as) orientadores(as) De 28 de julho a 12 de agosto de 

2022 

Envio aos campi do IFPE da lista nominal dos(as) 

estudantes indicados  
Até 19 de agosto de 2022 

Período de entrega da documentação complementar Até 26 de agosto de 2022 

Início das atividades dos bolsistas 01 de setembro de 2022 

S 

u 

p 

e 
r 
i 
o 
r 

Período de Avaliação do Comitê Externo (CNPq). De 18 de julho a 29 de julho de 

2022 

Divulgação do resultado parcial, nível superior, no site do 

IFPE 
Até 03 de agosto de 2022 

Período de Recursos e acesso ao parecer, nível superior 04 e 05 de agosto de 2022 

Divulgação do resultado final, nível superior, no site do 

IFPE 
Até 10 de agosto de 2022 

Indicação dos estudantes pelos(as) orientadores(as) 

(Bolsas CNPq) 
De 11 de agosto a 25 agosto de 

2022 

Indicação dos estudantes pelos(as) orientadores(as) 

(Bolsas IFPE) 
De 11 de agosto a 25 de agosto 

de 2022 



Envio aos campi do IFPE da lista nominal dos(as) 

estudantes indicados  
Até 29 de agosto de 2022 

Período de entrega da documentação complementar Até 05 de setembro de 2022 

Implementação das bolsas (campus) Até 15 de agosto de 2022 

Início das atividades dos bolsistas 01 de setembro de 2022 

 Implementação das bolsas (CNPq) Até 15 de setembro de 2022 

 

 

 

Quadro 4. Cronograma de entrega de relatórios parciais e finais 

Atividades Período 

Entrega dos Relatórios Parciais  03 de março de 2023 

Entrega dos Relatórios Finais 08 de setembro de 2023 

 

 


