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SEGUNDA CHAMADA 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente 
edital SUPLEMENTAR  destinado a docentes com interesse no processo de distribuição 
das Bolsas de Pesquisa nas modalidades PROPESQ IC (Iniciação Científica) e ITI 
(Iniciação Tecnológica e Inovação) e NUPLAM-IC (Iniciação Científica), e que não 
apresentaram suas candidaturas no prazo-limite anteriormente estabelecido pelo Edital 
PROPESQ-NUPLAM No. 04/2013. Ficam estabelecidas para o presente Edital 
SUPLEMENTAR as regras seguintes: 

 
1. Todas as condições de candidatura e regulamentação estabelecidas pelo Edital 

Propesq-NUPLAM No. 04/2013 ficam MANTIDAS pelo presente edital 
SUPLEMENTAR, que se reporta e ratifica o Edital No. 04/2013 (disponível para 
download no sítio web da Propesq-UFRN, em http://www.propesq.ufrn.br/ ) em 
termos das modalidades de bolsas oferecidas, requisitos e compromissos do 
bolsista e do aluno-voluntário, compromissos do docente-orientador, política de 
reserva de cotas – Programa Propesq, processo seletivo para distribuição de 
cotas de bolsas entre pesquisadores (inclusive restrição do total de cotas de 
bolsas por docente e algoritmos de cálculo dos índices classificatórios) e critérios 
de desempate. 

2. Fica MANTIDA a data-limite anteriormente estabelecida pelo Edital No. 04/2013 
para atualização, no SigaA, da produção dos docentes concorrentes ao presente 
certame de distribuição de cotas de bolsas, ou seja, o dia 27 (vinte e sete) de 
setembro de 2013. Atualizações posteriores a esta data-limite não serão 
consideradas. Para efeito de contagem de pontos para o certame previsto neste 
edital serão consideradas apenas as informações validadas pelos próprios 
docentes, e referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012.  

3. Fica MANTIDO o período-limite para indicação dos bolsistas, ou seja, o período 
de 02/01/2014 a 13/01/2014. Conforme estabelecido anteriormente, a ausência de 
indicação de discente em tal período para cota de bolsa alocada implicará a perda 
de cota(s) por parte do docente inicialmente beneficiado, sem necessidade de 
comunicação prévia ao docente detentor da cota. 

4. O presente edital SUPLEMENTAR No. 05/2013 ALTERA o calendário 
anteriormente previsto para o presente certame em termos dos seguintes eventos:  

Evento Data 
Data limite para submissão de proposta no SIGAA 25/11/2013 
Divulgação do resultado  16/12/2013 
Período solicitação de reconsideração 16/12 a 18/12/2013 
Divulgação do resultado final  20/12/2013 
Indicação dos bolsistas 02/01/2014 a 13/01/2014 
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5. Os casos omissos neste edital, bem como interpretados de modo discrepante 
quanto à sua aplicação, serão resolvidos no âmbito das Comissões de Pesquisa 
da PROPESQ. 
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