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EDITAL INTERNO
EDITAL 04/2021 - NIT CORONEL VIVIDA
ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA E APRESENTAÇÃO NA
FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO IFPR – IFTECH
O Instituto Federal do Paraná – Campus Avançado Coronel Vivida, através do seu Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) torna público o presente EDITAL para a atualização do cronograma e apresentação na Feira de Inovação
Tecnológica do Instituto Federal do Paraná, aprovado no edital 02/2021 pela Agência de Inovação do IFPR (AGIF) da
Pró-reitora de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROEPPI do IFPR.
Fica determinado o novo cronograma do IFTECH como indicado abaixo:
Data
08/11/2021
09/11/2021
13/12/2021

Atividade
Prazo máximo para inscrição da proposta
Divulgação das propostas selecionadas a participar
Entrega do Resumo científico
Prazo máximo para execução dos recursos
13/12/2021 Recolhimento dos recursos não executados
Prestação de contas e entrega das notas fiscais e orçamentos
16/12/2021 Apresentação para banca de avaliação
17/12/2021 Evento de divulgação do resultado final
Também ficam definidas alterações no edital interno 01/2021, como segue abaixo, em função da realização do
evento de avaliação de forma presencial.
O item 4.2 do referido edital fica suprimido. Assim, não será mais necessário apresentar vídeo e fotos de
demonstração do protótipo.
Em relação ao item 4.3.1, fica confirmado o evento de forma presencial, nas dependências do Campus
Avançado Coronel Vivida, conforme indicado no cronograma. As equipes estão convocadas para se fazerem
presentes na data e local indicados com seus protótipos, com início das apresentações a partir das 10:00 hrs.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS COLFERAI, Servidor Docente, em 26/11/2021, às
09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1488185 e
o código CRC C84AF8F0.
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