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EDITAL Nº 008

Processo nº 00110.000441/2021-05

APOIO À EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

RETIFICAÇÃO AO EDITAL FAPEPI Nº 008/2021

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí – FAPEPI, em conformidade com os disposi�vos da
Lei n.º 4.664 de 20 de dezembro de 1993, e, do Decreto, n.º 9.240 de 17 de novembro de 1994,  do
Programa de Apoio  à Par�cipação e Realização de Eventos Cien�ficos, de Divulgação Cien�fica e
Tecnológica (PAP-Divulgação Cien�fica), Resolução Nº 001/2021,  que tem por obje�vo promover a
produção de conhecimentos, transferência tecnológica e a inovação em prol do desenvolvimento do
estado do Piauí, torna público a presente RETIFICACÃO ao Edital e convida pesquisadores a con�nuarem
a apresentar propostas de apoio financeiro à editoração e publicação de periódicos cien�ficos on-line,
direcionados à disseminação do conhecimento técnico-cien�fico, promovidos por Ins�tuições de Ensino
Superior Públicas (IES), Ins�tuições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) e En�dades Cien�ficas de
natureza pública e privadas sem fins lucra�vo,  sediadas no Piauí, de acordo com o que estabelece o
presente Edital.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliar o período de submissão de propostas.

3 CRONOGRAMA

ONDE SE LÊ:

FASE DATA

Publicação do Edital 04/11/2021

Recurso ao Edital até  dois dias úteis após o lançamento 

Submissão das propostas à FAPEPI 09/11/2021 a  22 /12 / 2021

Resultado preliminar  do  enquadramento das
submissões . até 21/02/2022

Recurso ao resultado preliminar do enquadramento das
propostas 

até dois dias úteis após resultado preliminar  do
enquadramento.

Publicação do resultado final do enquadramento das
propostas até 15 / 03 /2022

Resultado  da análise e julgamento  preliminar das
propostas a par�r  16/05/ de 2022

Recurso contra a divulgação do resultado preliminar do
julgamento

Até  dois dias úteis após a divulgação do resultado
preliminar 

Publicação do resultado final  da análise e julgamento 
das propostas A par�r 01/06/2022

Contratação das propostas A par�r de  01/07/2022

 



LEIA-SE:

FASE DATA

Publicação do Edital 04/11/2021

Recurso ao Edital até  dois dias úteis após o lançamento 

Submissão das propostas à FAPEPI 09/11/2021 a  22 /01 / 2021

Resultado preliminar  do  enquadramento das
submissões . até 21/02/2022

Recurso ao resultado preliminar do enquadramento das
propostas 

até dois dias úteis após resultado preliminar  do
enquadramento.

Publicação do resultado do enquadramento das
propostas até 15 / 03 /2022

Resultado  da análise e julgamento  preliminar das
propostas a par�r  16/05/ de 2022

Recurso contra a divulgação do resultado preliminar do
julgamento

Até  dois dias úteis após a divulgação do resultado
preliminar 

Publicação do resultado final  da análise e julgamento 
das propostas A par�r 01/06/2022

Contratação das propostas A par�r de  01/07/2022

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARDOSO DO AMARAL - Matr.0171923-8,
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, em 17/12/2021, às 15:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº
18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3114687 e
o código CRC A2CEBA6F.
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