
	  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	  
	  

	  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

Campus Universitário Lagoa Nova | CEP 59072-970 | Natal/RN - Brasil	  
	  

EDITAIS PROPESQ 02 – APOIO A NOVOS PESQUISADORES e 03/ 2014-2015  - 
APOIO A GRUPOS DE PESQUISA - RESULTADOS DIVULGADOS 

 

Estão disponíveis (SigaA, Menu docente, aba “Pesquisa” –> “Grupos de Pesquisa / 
Projetos de Apoio”) os resultados referentes à avaliação das propostas 
encaminhadas para concurso em relação a cotas de apoio a Novos Pesquisadores e 
Grupos de Pesquisa desta UFRN. Chamamos a atenção dos interessados para os 
seguintes pontos: 
 

1. Planilhas contendo detalhes sobre a avaliação do conjunto de propostas recebidas 
para ambos os editais acima mencionados (Relatório Novos Pesquisadores 
2014_2015_FINAL.xlsx e Relatório Grupos de Pesquisa 2014_2015_FINAL.xlsx) 
estão disponíveis para consulta e/ou download no site desta Propesq-UFRN 
(http://www.propesq.ufrn.br/), item “Documentos” . Cabe lembrar que a referida 
avaliação foi feita com base nos critérios (inclusive de exclusão/não-recomendação) 
estabelecidos nos respectivos editais de referência.  

2. As cotas aprovadas para os contemplados em ambos os editais supracitados 
aparecem no presente momento com o status “APROVADO SEM RECURSOS”, 
devido ao fato de não haver dotação orçamentária específica no momento da 
expedição da presente lista de aprovados. Tão logo haja o aporte esperado de 
recursos, as cotas destinadas às propostas aprovados deverão ter seus recursos 
liberados. 

3. Recursos à decisão de distribuição em pauta devem ser encaminhados pelo 
pesquisador interessado a esta PROPESQ-UFRN através de documento específico 
destinado a este fim, disponível para download em 
http://www.propesq.ufrn.br/index.php , seção “Documentos”, item “Editais” , sub-item 
“Formulário de Reconsideração”. Tal documento deverá ser enviado, devidamente 
preenchido, salvo com nome indicativo do proponente e anexado a mensagem 
eletrônica, para o endereço nele indicado (contato@propesq.ufrn.br), tendo como 
assunto RECURSO EDITAL NP_[Nome do Docente] ou RECURSO EDITAL 
GP_[Nome do Docente] . Não serão aceitos recursos encaminhados através de 
outras vias. DATA-LIMITE para encaminhamento de recursos: 31 (trinta e um) de 
Março de 2015.  
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PROPESQ-UFRN 

 


