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EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROPESQ/PROEX Nº 29/2013
Seleção de projetos integrados de pesquisa e extensão – Retificação

A Universidade Federal do Tocantins, por meio das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de
Extensão e Cultura, torna pública a retificação do Edital PROPESQ/PROEX Nº 24/2013 de APOIO A
PROJETOS INTEGRADOS DE PESQUISA E EXTENSÃO, nos seguintes termos:
1 - O item 3.2 do Edital Propesq/Proex 24/2013 passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê:
3.2 As propostas deverão ser inscritas via internet por meio da plataforma SigProj (pelo endereço
www1.sigproj.gov.br) e se dará exclusivamente pelo coordenador da ação. A proposta deve ter
anexada a ata de colegiado ou núcleo de pesquisa e extensão ou grupo de pesquisa ou ambiente
organizacional da estrutura da universidade ou declaração em substituição à ata que relate a
aprovação da realização do programa ou projeto. Somente serão aceitas propostas enviadas dentro
do prazo estabelecido neste Edital;
Leia-se:
3.2 As propostas deverão ser inscritas via internet por meio da plataforma SigProj (pelo endereço
www1.sigproj.gov.br) e se dará exclusivamente pelo coordenador do projeto integrado de
pesquisa e extensão. A proposta deve ter anexada a ata de colegiado ou núcleo de pesquisa e
extensão ou grupo de pesquisa ou ambiente organizacional da estrutura da universidade ou
declaração em substituição à ata que relate a aprovação da realização do projeto integrado de
pesquisa e extensão. Somente serão aceitas propostas enviadas dentro do prazo estabelecido
neste Edital;

2. O item 3.2 do Edital Propesq/Proex 24/2013 passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê:
1.4.3 Objetivos

Leia-se:

registro sucinto das competências – metas e
comportamentos esperados/atitudes - e habilidades
técnicas ou de outra natureza, relacionados aos
intentos gerais e específicos da ação

1.4.3 Objetivos

Descrição dos objetivos do projeto, deixando claro qual
é a problematização científica a ser investigada e sua
delimitação, bem como a relação com a sociedade.

Onde se lê:
1.4.4 Metodologia

- registro sucinto e dialógico de referências, técnicas,
habilidades, experiências e precauções/anuência a
consensos de pesquisa científica, devidamente
articulado com os métodos de acompanhamento do
alcance
dos
objetivos.
A
proposta
de
intervenção/participação do público deve ser
apresentada nessa etapa

Leia-se:
1.4.4 Metodologia

- deve estar devidamente articulada com métodos de
acompanhamento do alcance dos objetivos. A proposta
de intervenção/participação do público deve ser
apresentada nessa etapa.

3. Onde se lê:
7.5 As propostas deverão dispor em sua equipe técnica membros vinculados a, pelo menos,
dois campi distintos;
Leia-se:
7.5 As propostas poderão dispor em sua equipe técnica membros vinculados a, pelo menos,
dois campi distintos, sem implicação direta nos critérios de classificação;

3 - Informações adicionais:
3.3 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROEX pelo telefone: 3232-8064;
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pelo telefone 3232-8037
E-mail: pesquisaextensao@uft.edu.br.

Palmas, 09 de julho de 2013.
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