Calendário de Editais 2018 - PROPPI
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação informa as seguintes previsões de datas para
submissão de editais. Estas datas têm caráter orientativo e podem ser alteradas em função da
disponibilidade financeira ou outras eventuais necessidades.
Edital

Data prevista
Lançamento

Data prevista
Resultado

Tempo de
execução

Apresentação de trabalhos
em eventos - 1º período

06 de fevereiro

16 de março

5 meses

Didático-pedagógico
1º semestre

16 de fevereiro

16 de abril

A definir Sob demanda, sem data
definida, lançados pelos
Câmpus

24 de abril

5 de junho

5 meses

PIBIC-EM

20 de fevereiro

16 de maio

12 meses Vigência entre agosto/2018 a
julho/2019

Universal

06 de março

20 de junho

12 meses Vigência entre agosto/2018 a
julho/2019

Afastamento integral
qualificação docente a partir
de 2018.2

06 de março

27 de abril

Variável

Afastamento até 3 anos para
doutorado e até 1,5 anos para
mestrado

Apresentação de trabalhos
em eventos - 2º período

08 de maio

13 de junho

5 meses

Eventos de julho a
novembro/2018

Didático-pedagógico
2º semestre

07 de agosto

08 de outubro

A definir Sob demanda, sem data
definida, lançados pelos
Câmpus

Afastamento integral
qualificação docente a partir
de 2019.1

28 de agosto

30 de outubro

Variável

Afastamento até 3 anos para
doutorado e até 1,5 anos para
mestrado

11 de
setembro

22 de outubro

5 meses

Eventos de novembro/2018 a
março/2019

Setembro

Setembro

3 dias

Pesquisa Aplicada
IFSC/FAPESC

A definir

A definir

A definir

Publicação de livros digitais
(e-books)

A definir

A definir

A definir

Desafio IFSC de ideias
inovadoras

A definir

A definir

A definir

PROPPI/DAE

Apresentação de trabalhos
em eventos - 3º período
Seminário de Ensino,
Pesquisa, Extensão e
Inovação do IFSC (SEPEI
2018)

Observações
Eventos de março a
julho/2018

Vigência entre agosto/2018 a
dezembro/2018

Câmpus FlorianópolisContinente

Florianópolis, 19 de dezembro de 2017.
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