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Devido à pequena quantidade de propostas submetidas, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PRPI) decidiu reabrir o prazo de inscrição para até às 23h59 do dia 17 de 

setembro de 2021. 

No item “16. DOS PRAZOS”, onde se lê: 

Divulgação do edital 18 de agosto de 2021 

Período de submissão das propostas 18 de agosto a 03 de setembro de 2021 

Divulgação do resultado preliminar A partir de 10 de setembro de 2021 

Período de recebimento de recursos 
Até 72h após a divulgação do resultado 

preliminar 

Divulgação do resultado final 
Até 72h após a o prazo do recebimento de 

recursos 

Solicitação do cartão BB Pesquisador 

junto ao Banco do Brasil 
A partir do resultado final 

Repasse do valor na conta BB 

Pesquisador 
Até 15 de dezembro de 2021 

Prazo de execução de cada proposta 

Até 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir da data de assinatura do Termo de 

Outorga 

Prestação de contas 
Até 30 (trinta) dias após a finalização do 

prazo de execução da proposta 

 

Leia-se: 

Divulgação do edital 18 de agosto de 2021 



Período de submissão das propostas 16 a 17 de setembro de 2021 

Divulgação do resultado preliminar A partir de 20 de setembro de 2021 

Período de recebimento de recursos 
Até 72h após a divulgação do resultado 

preliminar 

Divulgação do resultado final 
Até 72h após a o prazo do recebimento de 

recursos 

Solicitação do cartão BB Pesquisador 

junto ao Banco do Brasil 
A partir do resultado final 

Repasse do valor na conta BB 

Pesquisador 
Até 15 de dezembro de 2021 

Prazo de execução de cada proposta 

Até 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir da data de assinatura do Termo de 

Outorga 

Prestação de contas 
Até 30 (trinta) dias após a finalização do 

prazo de execução da proposta 

 

Juazeiro do Norte, 16 de setembro de 2021.  
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