EDITAL DE RETIFICAÇÃO

De acordo com o Edital 98/2020, segue as seguintes retificações:

1.

Onde se lê:
6. DAS EQUIPES
6.5 Se o discente for menor de 18 anos, o seu responsável legal deverá preencher e assinar o Termo de
Autorização dos Pais ou Responsável (Anexo II) depois da premiação do projeto em 21/10/20, que será enviado
junto com o Anexo VI para o e-mail: editais.nit@ifsuldeminas.edu.br pelo proponente do projeto.
Lê-se:
6.5 Se o discente for menor de 18 anos, o seu responsável legal deverá preencher e assinar o Termo de
Autorização dos Pais ou Responsável (Anexo II) depois da premiação do projeto em 06/11/2020, que será
enviado junto com o Anexo VI para o e-mail: editais.nit@ifsuldeminas.edu.br pelo proponente do projeto.

2. Onde se lê:
10. DA APRESENTAÇÃO – 2ª ETAPA
10.3 As 10 equipes selecionadas na 1ª Etapa apresentarão suas propostas on-line para a Banca de Avaliação no dia
21/09/2020.
Lê-se:
10.3 As 10 equipes selecionadas na 1ª Etapa apresentarão suas propostas on-line para a Banca de Avaliação no dia
06/11/2020.

3. Onde se lê:
12. DA BOLSA
12.2 O envio do projeto deverá ocorrer até as 23h59 do dia 30/10/2020 e deverá ser enviado para o endereço
editais.nit@ifsuldeminas.edu.br.
Lê-se:
12.2 O envio do projeto deverá ocorrer até as 23h59 do dia 13/11/2020 e deverá ser enviado para o endereço
editais.nit@ifsuldeminas.edu.br.
4.Onde se lê:
14. CRONOGRAMA

Inscrição

De 10/06/2020 a 10/07/2020

Esclarecimento de dúvidas

Até 03/07/2020

Homologação das propostas

14/07/2020

Recurso quanto à homologação das 15/07/2020
propostas
Análise e seleção das propostas
homologadas

De 06/07/2020 a 10/07/2020

Divulgação do resultado da 1ª
Etapa

13/07/2020

Recurso quanto ao resultado

14/07/2020

Divulgação final da 1ª Etapa

22/07/2020

Envio do Termo de Compromisso

23/07/2020

Desenvolvimento do Projeto

De 24/07/2020 a 18/10/2020

Apresentação da tecnologia
(protótipo) e premiação
Envio do projeto e plano de
trabalho dos bolsistas

21/10/2020

Envio do relatório final

01/03/2021

30/10/2020

Lê-se:

Inscrição

De 10/06/2020 a 20/08/2020

Esclarecimento de dúvidas

Até 17/08/2020

Homologação das propostas

21/08/2020

Recurso quanto à homologação das 24/08/2020
propostas
Análise e seleção das propostas
homologadas

De 25/08/2020 a 28/08/2020

Divulgação do resultado da 1ª
Etapa

28/08/2020

Recurso quanto ao resultado

31/08/2020

Divulgação final da 1ª Etapa

01/09/2020

Envio do Termo de Compromisso

04/09/2020

Desenvolvimento do Projeto

De 04/09/2020 a 05/11/2020

Apresentação da tecnologia
(protótipo) e premiação
Envio do projeto e plano de
trabalho dos bolsistas

06/11/2020

Envio do relatório final

10/04/2021

13/11/2020

