
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Retificador nº 01 ao Edital nº 056/2021 - Seleção de propostas para a oferta de cursos de Formação Continuada (FC)
mediados por Tecnologias Digitais

A Diretora do Centro de Referência em Educação a Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público este Edital Retificador ao Edital nº 056/2021, para nele fazer constar
que:

ONDE SE LÊ:

12. CRONOGRAMA

Publicação do Edital 09/06/2021

Prazo para impugnação do Edital 10/06/2021

Prazo para submissão de propostas no SUAP 11/06 a 12/07/2021

Resultado preliminar das propostas homologadas 15/07/2021

Prazo para interposição de recurso quanto à
homologação das propostas

15 e 16/07/2021

Divulgação do resultado preliminar 26/07/2021

Período para interposição de recurso quanto ao
resultado preliminar.

27/07/2021

Divulgação do resultado das propostas aprovadas 30/07/2021

Convocação para reunião de orientação para
produção dos cursos

09/08/2021

Período para aprovação do PPC do curso junto a
PROEN

até 20/08/21

Período de preparação do material e AVA agosto e setembro/2021

Período para seleção de alunos nos cursos setembro/2021

Período de execução das ofertas de cursos outubro/21 a março/2022

Prazo para prestação de contas final e certificação
dos alunos concluintes

abril/2022



LEIA-SE:

Publicação do Edital 09/06/2021

Prazo para impugnação do Edital 10/06/2021

Prazo para submissão de propostas no SUAP 11/06 a 23/07/2021

Resultado preliminar das propostas homologadas 27/07/2021

Prazo para interposição de recurso quanto à
homologação das propostas

28/07 a 29/07/2021

Divulgação do resultado preliminar 30/07/2021

Período para interposição de recurso quanto ao
resultado preliminar.

01/08 e 02/08/2021

Divulgação do resultado das propostas aprovadas 13/08/2021

Convocação para reunião de orientação para
produção dos cursos

23/08/2021

Período para aprovação do PPC do curso junto a
PROEN

até 06/09/21

Período de preparação do material e AVA  Setembro e outubro/2021

Período para seleção de alunos nos cursos Outubro/2021

Período de execução das ofertas de cursos Novembro/21 a Abril/2022

Prazo para prestação de contas final e certificação
dos alunos concluintes

Maio/2022
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