
 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL ABERTURA COPPEXI - Nº 01/2020 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020/2021 

PROBIC/PROVIC/PROPC/PROBICT 
A Coordenadora de Pesquisa do Centro Universitário Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos – UNITPAC, no uso de suas atribuições legais, por meio da Coordenação Geral 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – CoPPExi, e com base 

nas decisões emanadas da Comissão Institucional de Pesquisa do UNITPAC, retifica o edital 

Nº 01/2020 da seleção de Projetos de Iniciação Científica 2020/2021. 

 

Onde se lê: 

2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

As propostas devem ser submetidas exclusivamente pelo pesquisador/proponente pela 

plataforma de submissão da CoPPExi no link: 

<http://coppexpesquisa.itpac.br/Account/Login>, no período de 02 a 30 de junho de 2020, 

atentando-se aos procedimentos necessários para efetivação da inscrição. 

 

Leia-se: 

2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

As propostas devem ser submetidas exclusivamente pelo pesquisador/proponente pela 

plataforma de submissão da CoPPExi no link: 

<http://coppexpesquisa.itpac.br/Account/Login>, no período de 03 de junho a 06 de julho de 

2020, atentando-se aos procedimentos necessários para efetivação da inscrição. 

 

 

Onde se lê: 

4.2. Quanto ao pesquisador/proponente 

O perfil do pesquisador/proponente deverá atender aos requisitos constantes na 

PORTARIA COPPEXI – PESQUISA Nº 01 - 26 de maio de 2020, que fixa normas para 

participação nos programas de iniciação científica, pesquisa científica e de iniciação científica 

tecnológica e inovação do UNITPAC... 

 

Leia-se: 

4.2. Quanto ao pesquisador/proponente 

O perfil do pesquisador/proponente deverá atender aos requisitos constantes na 

PORTARIA COPPEXI – PESQUISA Nº 01 - 22 de maio de 2020, que fixa normas para 

participação nos programas de iniciação científica, pesquisa científica e de iniciação científica 

tecnológica e inovação do UNITPAC... 

 

Onde se lê: 

4.3. Quanto ao estudante 

O estudante deverá atender aos requisitos estabelecidos no perfil do discente, constantes 

na PORTARIA COPPEXI – PESQUISA Nº 01 - 26 de maio de 2020, que fixa normas para 



 

 

participação nos programas de iniciação científica, pesquisa científica e de iniciação científica 

tecnológica e inovação do UNITPAC... 

 

Leia-se: 

4.3. Quanto ao estudante 

O estudante deverá atender aos requisitos estabelecidos no perfil do discente, constantes 

na PORTARIA COPPEXI – PESQUISA Nº 01 - 22 de maio de 2020, que fixa normas para 

participação nos programas de iniciação científica, pesquisa científica e de iniciação científica 

tecnológica e inovação do UNITPAC... 

 

Onde se lê: 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividades Datas/períodos 

Publicação do Edital na página da Coordenação de Pesquisa - CoPPExi 02/05/2020 

Submissão das propostas na CoPPExi 02/06 a 06/07/2020 

Homologação das Propostas por programa Até dia 07/07 

Período de avaliação pela Comissão 08/07 a 20/07/2020 

Divulgação do resultado final  24/07/2020 

 

 

Leia-se: 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividades Datas/períodos 

Publicação do Edital na página da Coordenação de Pesquisa - CoPPExi 03/06/2020 

Submissão das propostas na CoPPExi 03/06 a 06/07/2020 

Homologação das Propostas por programa Até dia 07/07 

Período de avaliação pela Comissão 08/07 a 20/07/2020 

Divulgação do resultado final  24/07/2020 

 

Araguaína-TO, 04 de junho de 2020. 

 

 

 

Profª. Me. Iangla A. de Melo Damasceno 

Coordenadora de Pesquisa 
 Profª. Daiene Ribeiro Lopes 

Coordenadora Geral de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização 

 


