
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

EDITAL RETIFICADOR Nº 01/2022

O Diretor Substituto do Campus Avançado LUCAS DO RIO VERDE do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 777
de 01/04/2020 RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT  e considerando o edital interno Nº 03/2021
IFMT/CALRV; Resolve:

 I – Retificar o subitem 14.1 do edital interno Nº 03/2021 IFMT/CALRV, considerando a nota técnica a
comunidade do campus que retorna as atividades para a Fase 2, que tem por finalidade prevê o
afastamento social e diminuição da interação e circulação de pessoas, atividades presenciais
consideradas essenciais, priorizando-se turmas concluintes e devido ao aumento de casos de contágio e
de óbito decorrente da COVID-19 no município de Lucas do Rio Verde e Estado de Mato Grosso, que
impossibilitou a realização de determinadas atividades de pesquisa ao longo do período anteriormente
estabelecido, conforme segue:

Onde se lê:

ATIVIDADES DATAS
*Período para execução do
projeto  16/08/2021 a 15/02/2022

*Elaboração e entrega do
Relatório Técnico Final e
Prestação de Contas no SUAP -
Módulo Pesquisa

30/04/2022

Leia-se:

ATIVIDADES DATAS
*Período para execução do
projeto 16/08/2021 a 31/03/2022

*Elaboração e entrega do
Relatório Técnico Final e
Prestação de Contas no SUAP -
Módulo Pesquisa

30/04/2022

II – As demais disposições constantes no edital interno Nº 03/2021 IFMT/CALRV permanecem
inalteradas.

31 de janeiro de 2022
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