
 

EDITAL Nº 011/2019 

Retificação do Edital AVR nº 010/2019 

A Direção do Câmpus Avaré do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP) torna pública e estabelece a retificação do Edital AVR nº 

010/2019: 

 Art. 1º - PRORROGAR o cronograma estabelecido no item 7.1., conforme tabela 

abaixo:  

Tabela 3. Cronograma para a edição de 2019 do programa de IC 

institucional. 

Ocorrência Data 

Período de Inscrições 04/09/2019 à 25/09/2019 

Divulgação do Resultado Preliminar 04/11/2019 

Recursos 06/11/2019 

Divulgação do Resultado Final 15/11/2019 

Período de indicação e cadastramento do bolsista 03/02/2020 a 21/02/2020 

Prazo limite para entrega do Relatório Parcial 

(Orientador/Bolsista) 
03/07/2020 

Prazo limite para entrega do Relatório Final 

(Orientador/Bolsista) 
30/11/2020 

 

Art. 2º - RETIFICAR o artigo 5.6. Onde se lê:  “O Resultado Final será publicado por 

meio do endereço eletrônico do câmpus até 11/11/2019, após análise dos recursos.” , 

leia-se:  “O Resultado Final será publicado por meio do endereço eletrônico do câmpus 

até 15/11/2019, após análise dos recursos.” 



Art. 3º - RETIFICAR o artigo 6.3. Onde se lê:  “A interposição de recurso deverá ser, 

obrigatoriamente, preenchida, assinada, protocolada e enviada para o endereço de 

correio eletrônico cpi.avr@ifsp.edu.br, com designação do assunto “RECURSO 

PIBIFSP”, até as 23h59 do dia 25/10/2019, em documento digitalizado único.” , leia-se: 

“A interposição de recurso deverá ser, obrigatoriamente, preenchida, assinada, 

protocolada e enviada para o endereço de correio eletrônico cpi.avr@ifsp.edu.br, com 

designação do assunto “RECURSO PIBIFSP”, até as 23h59 do dia 06/11/2019, em 

documento digitalizado único. 

Art. 4º - RETIFICAR o artigo 6.5. Onde se lê: “Após a análise dos recursos, a 

Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação do câmpus divulgará o 

Resultado Final até 11/11/2019 no endereço eletrônico do câmpus.”, leia-se: “6.5.  

Após a análise dos recursos, a Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-

graduação do câmpus divulgará o Resultado Final até 15/11/2019 no endereço 

eletrônico do câmpus.” 

 

Avaré, 22 de outubro de 2019. 

 

 

SEBASTIÃO FRANCELINO DA CRUZ 
Diretor-Geral 

(Documento assinado no original) 


