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CHAMADA INTERNA DE PROPOSTA AO EDITAL Nº 03/2020 - IFES APOIO INICIAÇÃO 

TECNOLÓGICA COM FOCO NA ECONOMIA 4.0 

 

A Pró-Reitoria de Extensão  do IFAM em colaboração com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação e a Pró-Reitoria de Ensino, torna pública a chamada da propostas ao 

Edital nº 03/IFES/2020 para a seleção de projetos voltados à promoção de iniciação 

tecnológica com foco na economia 4.0, associados ao ensino, pesquisa e extensão, aberto às 

autarquias da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com o objetivo 

de selecionar a proposta institucional a ser submetida, em atendimento ao item 5.1.1do Edital 

nº 02/IFES/2020, no âmbito do IFAM. Nessa chamada interna serão selecionadas até 08 

propostas.  

As condições para participação são:  

1. Cada proposta deverá ter a anuência da Direção Geral do Campus,  comprometendo-se com 

o atendimento aos requisitos especificados no item 7.2.1 do Edital nº 02/IFES/2020; 

2. As propostas devem atender ao especificado no Edital nº 03/IFES/2020; 

3  O coordenador proponente é responsável pelas informações contidas na propostas; 

4 Ter espaço físico adequados ao desenvolvimento das atividades de iniciação tecnológica;  

5 Ter servidores disponíveis para participar dos projetos, caso aprovados;  

6 Ter subsídios a eventuais outras despesas que se façam necessárias a execução das 

atividades de iniciação tecnológica, como despesas adicionais, previstas na alínea a do item 

6.4.1 do edital nº 03 IFES.  

 

As propostas serão avaliadas em conformidade com os requisitos para julgamento contidos no 

item 8.1 Edital nº 03/IFES/2020, por Comissão presidida pela Pró-Reitoria de Extensão.  

As propostas deverão ser submetidas em PDF contendo o Anexo I devidamente preenchido 

para o e-mail proex@ifam.edu.br até o dia 24 de agosto de 2020.  

Os prazos relativos a esta chamada são: 

 

Atividade Prazo 

Submissão Até 24/08/2020 

Resultado Preliminar 31/08/2020 

Recurso 01/09/2020 

Resultado Final 02/09/2020 

 

Anexos  

Edital IFES nº 03/2020  

Anexo I – Projeto de Iniciação Tecnológica   
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