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Edital PROPESQ  No 001 /2014 

Natal, 10 de Janeiro de 2014 

 
ALTERA o período de vigência referente aos Editais Propesq-Nuplam 004 e 
Propesq-Nuplam 005 referentes à distribuição de cotas de bolsas de 
Iniciação Científica (IC) e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IT) na 
modalidade PROPESQ-UFRN e NUPLAM-UFRN, e faz COINCIDIR os períodos 
de vigência dos sistemas de bolsas vinculados à PROPESQ-UFRN. 

 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente 
Edital PROPESQ 001/2014 de ALTERAÇÃO do período de vigência dos Editais 
PROPESQ-Nuplam 004 - 2013-2014 e PROPESQ-Nuplam SUPLEMENTAR 005 - 2013-
2014, referentes à distribuição de cotas de bolsas de pesquisa nas modalidades 
PROPESQ IC (Iniciação Científica) e ITI (Iniciação Tecnológica e Inovação) e NUPLAM-
IC (Iniciação Científica). Ficam estabelecidos para o presente Edital PROPESQ 001/2014 
os considerandos e resoluções de alteração seguintes: 

 
1. CONSIDERANDO a atual divergência dos períodos de recepção, avaliação, 

distribuição e vigência de cotas de bolsas oriundas dos sistemas PROPESQ-
UFRN (vigência atual no período de Janeiro a Dezembro do ano subsequente) e 
PIBIC-CNPq-UFRN (vigência atual no período de Agosto a Julho do ano 
subsequente).  

2. CONSIDERANDO dificuldades de ordem logístico-administrativa decorrentes do 
período atual de avaliação por consultores dos projetos concorrentes aos editais 
PROPESQ-UFRN de distribuição de cotas de Iniciação Científica (IC) e Iniciação 
Tecnológica e Inovação (ITI), coincidindo com período de recesso de atividades 
acadêmicas e férias de boa parte do corpo docente nesta UFRN e em outras 
universidades que fornecem consultores para os procedimentos de avaliação 
supracitados (meses de dezembro e janeiro), do que tem resultado dificuldades 
para o cumprimento dos prazos estabelecidos em cronograma em virtude de  
atrasos na finalização das avaliações dos projetos e planos de trabalho 
submetidos. 

3. CONSIDERANDO a desejabilidade de fazer coincidir os calendários referentes 
aos dois sistemas de distribuição de cotas de bolsas IC e ITI acima referidos 
(PROPESQ-UFRN e PIBIC-CNPq-UFRN), de forma a otimizar procedimentos 
administrativos de tratamento das demandas de cotas. 

 
Ficam estabelecidas as seguintes ALTERAÇÕES e ADENDOS aos Editais 
PROPESQ-Nuplam 004 – 2013-2014 e PROPESQ-Nuplam 005 – 2013-2014, 
bem como na sistemática subsequente de gestão dos sistemas de distribuição de 
cotas atualmente existentes e sob responsabilidade desta Propesq-UFRN: 
 

4. A data de início da vigência das cotas de bolsas referentes aos Editais Propesq-
Nuplam 004 e 005 fica ALTERADA para o dia 01 (um) de Fevereiro de 2014.  

4.1 Discentes indicados para as cotas atualmente em distribuição, e em 
situação de vulnerabilidade sócio-econômica devidamente 
comprovada, terão suas situações analisadas conjuntamente pela 
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PROPESQ-UFRN e PROAE-UFRN, notadamente no que diz respeito à 
manutenção de cadastro junto ao Restaurante Universitário-UFRN e 
outras demandas relacionadas à manutenção do discente no mês de 
Janeiro-2014.  

5. A data de TÉRMINO das cotas atualmente em distribuição fica ALTERADA para 
31 (trinta e um) de JULHO de 2015.  

5.1 As cotas de bolsas referentes ao período de Fevereiro a Dezembro de 
2014 serão pagas com recursos oriundos de dotação orçamentária 
referente ao exercício 2014. 

5.2 As cotas de bolsas referentes ao período de Janeiro a Julho de 2015 
serão pagas com recursos oriundos de dotação orçamentária referente 
ao exercício 2015. 

5.3 A data de término supracitada faz coincidir o término de ambos os 
sistemas atualmente existentes para distribuição de cotas de bolsas IC 
e ITI em Julho de 2015.  

6. A presente alteração AMPLIA o período de vigência das cotas IC e ITI em 
distribuição pelos Editais PROPESQ 004 e 005 de 12 (doze) meses anteriormente 
previstos (Janeiro a Dezembro de 2014) para 18 (dezoito) meses (Fevereiro de 
2014 a Julho de 2015).  

6.1 O período de vigência de 18 (dezoito) meses decorrente da alteração 
implementada pelo presente Edital PROPESQ 001/2014 é de caráter 
transitório, necessário para que se proceda ao ajuste e coincidência 
dos calendários dos dois sistemas de distribuição de cotas de bolsas 
sob gestão da PROPESQ-UFRN. 

6.2 Os editais subsequentes de distribuição de cotas de bolsas deverão 
retornar ao período de vigência de 12 (doze) meses.  

7. O presente Edital PROPESQ No. 001/2014 ALTERA o calendário anteriormente 
previsto pelos Editais PROPESQ 004 e 005/2013-2014 nos termos seguintes: 

Evento Data / Período 
Divulgação do resultado inicial da distribuição 
de cotas 

31/01/2014 

Período para solicitação de reconsideração 31/01 a 04/02/2014 
Divulgação do resultado final  06/02/2014 
Indicação dos bolsistas 31/01/2014 a 

10/02/2014 
Início da vigência das cotas IC e ITI distribuídas 01/02/2014 

 

8. Os casos omissos neste Edital, bem como interpretados de modo discrepante 
quanto à sua aplicação, serão resolvidos no âmbito da Comissão de Pesquisa 
desta PROPESQ-UFRN. 

 

Natal, 10 de Janeiro de 2014 

 
 
 

Prof. Valter José Fernandes Júnior 
Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN 
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Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa da UFRN 

 


