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Edital Retificador N°01 do Edital n° 11/2020/IFMT/PROEX/ATIVA

O Pró-reitor de Extensão do IFMT, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital retificador, 

Considerando as medidas de prevenção e combate ao COVID-19, e tendo em vista as ações do Comitê de

Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID-19 do IFMT, instituído pela Portaria IFMT n. 647, de 12 de

março de 2020;

Considerando a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do

Ministério da Saúde; e as orientações expedidas pelo Ministério da Economia na Instrução Normativa n. 19,

de 12 de março de 2020, a Portaria n. 454, de 20 de março de 2020, expedida pelo Ministério da Saúde

declarando em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus, a Portaria MEC

nº 544, de 16 de junho de 2020, autorizando, em caráter excepcional, a utilização de recursos de educação não

presenciais até 31 de dezembro de 2020;

Considerando ainda a situação da pandemia mundial se enquadra como caso omisso que não poderia ser

previsto na ocasião do lançamento do Edital n° 11/2020/IFMT/PROEX/Ativa Incubadora;

Considerando ainda que boa parte dos recursos previstos nos projetos aprovados seriam destinados a gastos

com passagens, diárias e participações em eventos presenciais, que, dadas as circunstâncias não poderão ser

executados;

Considerando que os Núcleos da Ativa continuaram suas atividades, inclusive mantendo o objetivo principal

do referido edital que é a pré-incubação, agora de forma totalmente online, e necessitam portanto de

adaptações nos projetos, principalmente ao que tange ao Plano de Aplicação dos recursos.

Retifica-se o Edital nº 11/2020, conforme:

I - Onde se lê:

"3.5 Todas as atividades devem ser realizadas até novembro de 2020."

Leia-se:

3.5 Todas as atividades devem ser realizadas até o término do calendário letivo de 2020.

II - Onde se lê:

"4.6. Os projetos devem ser desenvolvidos por servidores e discentes do IFMT, sob coordenação dos Gestores nos

Núcleos da Ativa e serem executados no período de março a novembro de 2020."

Leia-se:

"4.6. Os projetos devem ser desenvolvidos por servidores e discentes do IFMT, sob coordenação dos Gestores nos

Núcleos da Ativa e serem executados no período de março até o término do calendário letivo de 2020"

III - Suprime-se o item 5.2:

"5.2 Os itens financiáveis nesse edital são" (e seus itens de a) a h))

Substituindo-se por:
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