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CALENDÁRIO 2020 
AVISOS:  

1) Os projetos serão recebidos até o limite máximo de 2 (dois) projetos para cada relator presente em cada reunião. Os projetos 
excedentes serão encaminhados para a reunião seguinte; 

2) Não haverá reunião em janeiro de 2020 devido às férias da maioria dos docentes (*); 

3) A realização da reunião de fevereiro depende de confirmação (**). 

 

 
MESES 

 
1ª reunião 

Limite para envio de projetos 
VIA PLATAFORMA BRASIL 

 
2ª reunião 

Limite para envio de projetos 
VIA PLATAFORMA BRASIL 

Janeiro Não haverá reunião(*)  Não haverá reunião(*) ----- 

Fevereiro 14 de fevereiro(**) 11 de dezembro de 2019 ---- ----- 

Março 06 de março 12 de fevereiro 13 de março 19 de fevereiro 

Abril 03 de abril 18 de março 17 de abril 01 de abril 

Maio 08 de maio 23 de abril 22 de maio 06 de maio 

Junho 05 de junho 20 de maio 19 de junho 03 de junho 

Julho 03 de julho 17 de junho 10 de julho 24 de junho 

Agosto 14 de agosto 29 de julho 28 de agosto 12 de agosto 

Setembro 04 de setembro 19 de agosto 18 de setembro 02 de setembro 

Outubro 02 de outubro 16 de setembro 30 de outubro 14 de outubro 

Novembro 06 de novembro 21 de outubro 13 de novembro 28 de outubro 

Dezembro 04 de dezembro 16 de novembro 11 de dezembro 25 de dezembro 

Janeiro 2021 a definir 14 de dezembro a definir 14 de dezembro 

Avisos importantes: 

1) Em caso de devolução por “pendência documental” será considerada a data da submissão com a correção e será desconsiderada a 
data da submissão anterior (do projeto incorreto ou incompleto). 

2) Os resultados das avaliações serão informados exclusivamente através do acesso do pesquisador à Plataforma 

Brasil e nunca pelo CEP, seja presencialmente, por telefone ou por via digital. 

3) Este calendário poderá sofrer modificações ao longo de 2020 
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