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ERRATA DO COMUNICADO 

 

Onde se lê: 

Tendo em vista o destaque junto a Chamada CNPq- PIBITI Nº 08/2020 salientar a 

necessidade dos projetos, que vislumbrem o alcance a Bolsas PIBITI/CNPq, apresentem aderência a, 

no mínimo, uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), conforme estabelecido na Portaria MCTIC nº 1.122/2020, com 

texto alterado pela Portaria MCTIC nº 1.329/2020 

(http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTIC_n_1122_de_190

32020.html), vimos comunicá-los da oportunidade de nova submissão aos orientadores proponentes 

que já haviam submetido seus projetos na plataforma, dentro do período de Submissão das Propostas 

publicado no item 7.1 do EDITAL No. 015/2020 PROPESP-UEPA. 

Para tal será necessário a manifestação de interesse com o envio de email a 

diretoriadepesquisa@uepa.br, para que assim possamos fazer a exclusão do projeto já submetido com 

vinculo ao email institucional do proponente. 

 

Leia-se: 

Tendo em vista o destaque junto a Chamada CNPq- PIBITI Nº 08/2020 salientar a 

necessidade dos projetos, que vislumbrem o alcance a Bolsas PIBITI/CNPq, apresentem aderência a, 

no mínimo, uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), conforme estabelecido na Portaria MCTIC nº 1.122/2020, com 

texto alterado pela Portaria MCTIC nº 1.329/2020 

(http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTIC_n_1122_de_190

32020.html), vimos comunicá-los da necessidade de envio por email (diretoriadepesquisa@uepa.br) 

do projeto (formato Word e PDF) dos orientadores proponentes que já haviam submetido seus 

projetos na plataforma, dentro do período de Submissão das Propostas publicado no item 7.1 do 

EDITAL No. 015/2020 PROPESP-UEPA. 

Esta alteração decorre do não aceite  junto a plataforma de nova submissão fazendo uso do 

email institucional já utilizado. 
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