
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 

GERAIS – CAMPUS MUZAMBINHO 

 

EDITAL Nº 32/2022 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICOS PARA PESQUISA E 

INOVAÇÃO 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE 

MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO por meio do NÚCLEO INSTITUCIONAL DE 

PESQUISA E EXTENSÃO - NIPE e do ESCRITÓRIO LOCAL DE INOVAÇÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - ELITT, torna público o presente edital para 

aquisição de equipamentos técnico-científicos para pesquisa e inovação realizadas no 

Campus Muzambinho do IFSULDEMINAS. 

 

O NIPE e ELITT, no uso de suas atribuições, resolve: 

Retificar o Edital nº 32/2022 – Aquisição de equipamentos técnico científicos para pesquisa 

e inovação. 

 

ONDE SE LÊ: 

5. PROPOSTAS 

 

  Só serão aceitas inscrições das propostas que forem cadastradas e submetidas 

neste edital no GPPEX. 

a) Período de Inscrição: de 21 de março a 18 de abril de 2022; 

b) Divulgação da relação de projetos enquadrados no edital e que seguirão para análise 

até 22 de abril de 2022; 

c) Resultado final da seleção: até 30 dias após o prazo de encerramento das inscrições; 

d) Pedidos de reconsideração: um (1) dia após a publicação do resultado final, via e-

mail (nipe.muzambinho@ifsuldeminas.edu.br). A fase de enquadramento não cabe 

recurso conforme o item 7.1.1 deste Edital; 



e) Resultado dos pedidos de reconsideração: um (1) dia após os pedidos de 

reconsideração; 

f) O resultado final da seleção das propostas será publicado na página do Campus 

Muzambinho www.muz.ifsuldeminas.edu.br  

 

LEIA-SE: 

5. PROPOSTAS 

 

  Só serão aceitas inscrições das propostas que forem cadastradas e submetidas 

neste edital no GPPEX. 

a) Período de Inscrição: de 21 de março a 20 de abril de 2022; 

b) Divulgação da relação de projetos enquadrados no edital e que seguirão para análise 

até 22 de abril de 2022; 

c) Resultado final da seleção: até 30 dias após o prazo de encerramento das inscrições; 

d) Pedidos de reconsideração: um (1) dia após a publicação do resultado final, via e-

mail (nipe.muzambinho@ifsuldeminas.edu.br). A fase de enquadramento não cabe 

recurso conforme o item 7.1.1 deste Edital; 

e) Resultado dos pedidos de reconsideração: um (1) dia após os pedidos de 

reconsideração; 

f) O resultado final da seleção das propostas será publicado na página do Campus 

Muzambinho www.muz.ifsuldeminas.edu.br  

 

 

Muzambinho 14 de abril de 2022. 

http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/
http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/

