
 

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

FUNDO ACADÊMICO DE PESQUISA 

 
EDITAL No. 02/2014 – PROPESQ 

PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A NOVOS PESQUISADORES 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PROPESQ-UFRN) 
torna pública a seleção de propostas no âmbito do Programa de Concessão de Apoio Financeiro a 
Novos Pesquisadores (PAFNP), tendo por objeto promover a execução de projetos de pesquisa por 
docentes da UFRN, que tenham concluído a sua pós-graduação nos últimos 60 meses, contados até 
a data de publicação do presente edital. O programa será gerenciado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 
por meio do setor que administra projetos e grupos de pesquisa, obedecendo as condições 
especificadas a seguir. 
 
1. Disposições Gerais 
 
1.1 O apoio previsto neste Edital destina-se a docentes do quadro efetivo da UFRN que tenham 
obtido o título de Doutor (Campi Central e Regional) ou de Mestre (apenas Campi Regionais) nos 
últimos 60 meses, contados até a data de publicação do presente edital. 
1.2 O apoio previsto neste Edital se dará por meio de concessão de implementos de laboratório, de 
informática, e ou de consumíveis de escritório. 
1.3 Serão destinados recursos do Fundo de Apoio à Pesquisa Científica do orçamento da PROPESQ-
UFRN às 100 (cem) melhores propostas classificadas dentre aquelas apresentadas ao Edital em tela. 
1.4 A apresentação da proposta deve observar rigorosamente as condições especificadas no 
Formulário disponibilizado pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, da 
UFRN. A PROPESQ se reserva o direito de rejeitar, sem avaliar, propostas que não atendam as 
condições especificadas neste edital. 
1.5 O prazo de encaminhamento das propostas deverá rigorosamente ser observado como explicita o 
calendário que compõe o item 8 do presente edital. 
 
2. Público Alvo 
 
2.1 Os apoios previstos neste Edital destinam-se exclusivamente aos docentes efetivos da UFRN, e 
compreendem as modalidades especificadas a seguir: 

2.1.1 Modalidade  I – 50 (cinquenta) cotas de apoio no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
cada uma, perfazendo um total de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), disponibilizados na 
forma de bens materiais. 

2.1.2 Modalidade II – 50 (cinquenta) cotas de apoio no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e 
seiscentos reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 
reais), cada cota representada por microcomputador tipo Notebook. 

2.2 Na modalidade I serão selecionadas as melhores 50 (cinquenta) propostas apresentada por 
doutores cujo título tenha sido obtido nos últimos 60 meses contados até a data de publicação deste 
edital. 
2.3 Na modalidade II serão selecionadas as melhores 25 (vinte e cinco) propostas subsequentes às 
da modalidade I, apresentadas por doutores, e 25 (vinte e cinco) propostas apresentadas por 
professores do Campi Regionais com o título de mestre, em ambos os casos, títulos obtidos nos 
últimos 60 meses contados até a data de publicação deste edital. 
 
3. Emprego das Concessões da Modalidade I 
 
3.1 Nas cinquenta concessões correspondentes a modlidade I, os professores doutores classificados 
poderão fazer uso do auxílio para aquisição dos itens de dispêndio seguintes: 

• Material de consumo para laboratório. 
• Equipamentos para laboratório tipo: agitador, balança analítica, pHmetro, microscópio ótico, 

estufa, fita de aquecimento, termômetro, densímetro, microseringa, fonte de alimentação, 
multimetro, entre outros. 

• Material informático tipo: computadores de mesa (desktop) ou portáteis (notebook), projetor 
multimídia, impressora multifuncional e programas (softwares). 

• Acessórios e equipamentos de escritório tipo: estantes, arquivos, cadeiras, entre outras. 
3.2 A concessão de material de consumo ficará condicionada à apresentação, pelo professor 
interessado, da discriminação detalhada do material solicitado na proposta cadastrada no SIGAA. 
3.3 A configuração dos equipamentos será aquela dos itens disponíveis no SIPAC, no momento da 
solicitação, não sendo possível proceder a qualquer alteração. 



3.4 A concessão do apoio terá validade de um ano a contar a partir da notificação encaminhada ao 
professor classificado dentre os 100 beneficiários. 
 
4. Procedimentos e Documentos para Candidatura 
 
4.1 As propostas deverão ser submetidas por via eletrônica no SIGAA, a partir do portal do docente 
seguindo os links discriminados a seguir: Pesquisa → Grupos de Pesquisa/Projetos de Apoio → 
Apoio a Novos Pesquisadores → Cadastrar. 
4.2 No momento de submissão da proposta o Curriculum Vitae deverá estar atualizado e com as 
produções registradas devidamente validadas no SIGAA e, se necessário, apta a ser encaminhada a 
PROPESQ em papel para conferência por parte da Comissão de Pesquisa (se esta assim solicitar). 
 
5. Obrigações do Beneficiário do Apoio 
 
5.1 O docente selecionado para receber o apoio deverá cumprir as seguintes exigências: 

5.1.1 Apresentar, quando solicitado, todos os comprovantes dos itens informados e validados no 
curriculum vitae registrado no SIGAA. 

5.1.2 Submeter, ao final do desenvolvimento do projeto de apoio, seu relatório final no SIGAA. 
5.2 Os equipamentos recebidos pelo docente poderão ser utilizados de forma individual ou 
compartilhada, porém sempre nos gabinetes de trabalho ou em laboratórios de ensino/pesquisa da 
UFRN. Os termos de responsabilidade dos equipamentos ficarão a cargo dos beneficiários. Os 
equipamentos passarão a integrar o patrimônio da unidade de vínculo do docente na UFRN. 
5.3 A PROPESQ se reserva o direito de realizar auditorias para verificar o cumprimento das regras 
estabelecidas no presente edital. 
 
6. Critérios de Avaliação/Classificação 
 
6.1 No processo de avaliação e classificação serão levados em conta prioritatiamente a qualidade da 
proposta apresentada (70%) e a produção científica (30%) do triênio 2011, 2012 e 2013. 
6.2 A participação do proponente em projeto de pesquisa aprovado por agências de fomento (exs: 
CNPq, CAPES, FINEP, FAPERN, PETROBRAS, dentre outras), ou a submissão de projetos de 
pesquisa às mesmas entidades, deve ser devidamente informada, exigindo-se em ambos os casos, a 
documentação comprobatória da participação que deve ser anexada à proposta cadastrada no 
SIGAA. 
6.3 As propostas apresentadas serão julgadas pela Comissão de Pesquisa da PROPESQ. 
6.4 A classificação das propostas será computada por ordem decrescente de pontuação. Serão 
contempladas, em primeira rodada de distribuição, 45 (quarenta e cinco) propostas participantes da 
modalidade I, com o valor discriminado no item 2.1.1, e 45 (quarenta e cinco) propostas participantes 
da modalidade II, com o valor discriminado no item 2.1.2. As 05 (cinco) cotas de apoio restantes em 
cada uma das modalidades servirão como reserva técnica destinada ao atendimento de eventuais 
pedidos de reconsideração. Tais cotas de apoio residuais serão integralmente distribuídas em 
segunda rodada de distribuição, após eventual atendimento de pedidos de reconsideração atendidos, 
seguindo-se a ordem de classificação das demandas remanescentes.  
 
7. Pedidos de Reconsideração 
 
7.1 Eventuais solicitações de reconsideração, devidamente fundamentadas, deverão ser 
encaminhadas ao endereço eletrônico da Pró-Reitoria de Pesquisa (contato@propesq.ufrn.br ), ou 
entregues sob a forma de documento impresso na secretaria da PROPESQ, no prazo máximo de 96h 
(noventa e seis horas) a contar a partir do primeiro dia útil após a divulgação do resultado.  
 
8. Calendário de Eventos associados ao presente Edital 
 

Evento Início do Prazo Final do Prazo 
8.1 Atualização e validação da produção intelectual no SIGAA 05/04/2014 22/09/2014 
8.2 Submissão das Propostas 29/08/2014 29/09/2014 
8.3 Avaliação das Propostas 03/10/2014 31/10/2014 
8.4 Divulgação Parcial dos Resultados 21/11/2014 
8.5 Pedido de Reconsideração 24/11/2014 27/11/2014 
8.6 Divulgação Final dos Resultados 05/12/2014 
8.7 Notificação de repasse do apoio aos professores 02/02/2015 

 
 
 



 
9. Disposições finais 
 
9.1 A PROPESQ-UFRN divulgará os apoios concedidos am sua página eletrônica e também por 
notificação ao docente detentor do benefício. 
9.2 Caberá à Comissão de Pesquisa da PROPESQ-UFRN decidir sobre questões não previstas neste 
edital. 
 
10. Informações Adicionais 
 
Informações e esclarecimentos sobre o Edital e sobre a eleboração de propostas poderão ser obtidas 
no setor de Projeto e Grupos de Pesquisa da PROPESQ. 
Telefone: 3215-3187 
Endereço eletrônico (e-mail): contato@propesq.ufrn.br   
Sítio Internet (home page): www.propesq.ufrn.br 
 
 
 

Natal, 3 de setembro de 2014 
 
 

 
 

Valter José Fernandes Júnior 
Pró-Reitor de Pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 1: Sobre os Índices Classificatórios 
 
 
1. FPPI 
 
O Fator de Produtividade em Pesquisa Individual (FPPI) visa estabelecer um parâmetro quantitativo 
de avaliação da produtividade do Pesquisador (medido em relação aos seus pares). Supondo que o 
IPI seja normalmente distribuído, o FPPI corresponde à probabilidade acumulada até o valor 
individual padronizado do pesquisador, multiplicado por 10 e é calculado pela expressão: 
 

𝐹𝑃𝑃𝐼 = 𝑃 ∙ 𝑍 ≤
𝐼𝑃𝐼 − 𝐼𝑃𝐼!é!"#
𝐼𝑃𝐼!"#$%&

∙ 10 

 
onde: 
 
IPI: Índice de produtividade individual do pesquisador, define uma distribuição normal, sendo 
calculado a partir: 

1. Da produção científica do pesquisador (conforme o anexo 2), correspondente aos Grupos I 
(Produção técnico-científica) e III (Produção artística) cadastrada no SIGAA nos três últimos 
anos (2011, 2012, 2013) e pontuadas de acordo com o referido Anexo. 

2. Das demais atividades listadas no Grupo II, cadastradas no SIGAA no último ano (2013) e 
pontuada de acordo com o referido Anexo. 

IPIMédio: média aritmética dos IPI de todos os professores pesquisadores do centro Acadêmico ou 
Unidade Acadêmica Especializada, onde o pesquisador está vinculado. 
IPIDesvio: desvio-padrão dos IPI de todos os professores pesquisadores do Centro Acadêmico ou 
Unidade Acadêmica Especializada, onde o pesquisador está vinculado. 
 
Obs.: Todos os fatores acima serão baseados na produção acadêmica registrada no SIGAA (2011, 
2012 e 2013); em alguns itens, são definidos tetos máximos de pontuação, conforme consta no 
Anexo 2 deste edital. 
 
2. Nota do Projeto Padronizada 
 
Supondo que a nota do projeto (NP) atribuída pelo consultor acadêmico componente da Comissão de 
Pesquisa, ou Centro, ou Unidade Especializada seja normalmente distribuída, a nota padronizada 
(NPad) corresponde à probabilidade acumulada até o valor individual padronizado do pesquisador, 
multiplicada por 10 (dez) e é calculada pela expressão: 
 

𝑁!"# = 𝑃 ∙ 𝑍 ≤
𝑁𝑃 − 𝑁𝑃!é!"#
𝑁𝑃!"#$%&

∙ 10 

 
onde: 
 
NP: nota do projeto atribuída pelo(s) consultor(es); 
NPMédio: média aritmética das notas dos projetos de todos os professores pesquisadores do mesmo 
Centro Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada; 
NPDesvio: desvio-padrão das notas dos projetos de todos os professores pesquisadores do mesmo 
Centro Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada. 
 
3. IFC 
 
O Índice Final Classificatório (IFC) corresponde a média ponderada do FPPI, que terá peso 3 (três), e 
da nota padronizada ao projeto, que terá peso 7 (sete). Então, 
 
 



𝐼𝐹𝐶 =
𝐹𝑃𝑃𝐼 ∙ 3 + 𝑁!"# ∙ 7
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Obs.: Para os projetos renovados, os externos recebem pontuação máxima (10) enquanto que para 
os internos será repetida a nota obtida na avaliação do ano da sua aprovação. 
  
 
 
 
 
Anexo 1- Quadro contendo os grupos de atividades a serem pontuados e contabilizados para a obtenção do Índice 

de Produtividade Individual (IPI) 
 
  Item Pontuação 

Grupo I – Produção técnico-científica  

Artigo completo em periódico Indexado Nacional 30 
Internacional 50 

 
 
 
 
 
 
Anais de eventos 

 
Resumo 

Local (teto = 2) 2 
Regional (teto = 2) 2 
Nacional (teto = 3) 3 
Internacional (teto = 3) 4 

 
Resumo expandido 
 

Local (teto = 3) 2 
Regional (teto = 3) 4 
Nacional (teto =  4) 6 
Internacional  (teto = 4) 8 

 
Trabalho completo 
 

Local (teto = 3) 4 
Regional (teto = 4) 8 
Nacional (teto = 5) 12 
Internacional (teto = 5) 16 

 Palestras como convidado em 
eventos Local (teto = 2) 2 

  Regional (teto = 2) 2 
  Nacional (teto = 3) 3 
  Internacional (teto = 3) 4 

Livro com ISBN Nacional 40 
Internacional 60 

Capítulo de livro com ISBN Nacional 20 
 Internacional 30 
 
 
 
 
 

GRUPO II – Demais atividades  

Carga horária de 4 créditos na 
graduação  10   05 

Carga horária acima de 4 créditos na 
graduação  15    

Supervisão/orientação em andamento 
(apenas para a atividade) 

Pós-doutorado                                                                              
Doutorado 
Mestrado 

08 
10 
05 

 
Supervisão/ Orientação concluída 

Pós-Doutorado 15 
Doutorado 20 
Mestrado 10 
Especialização (teto = 3) 5 
Monografia (teto = 3) 3 



Iniciação científica (teto=3) 3 
Extensão e monitoria (teto=2) 2 

Relatório finalizado Como coordenador (teto = 3) 5 
Como colaborador (teto = 3) 2 

Coordenação de base (teto = 10 por ano) 1 ponto por mês 
Coordenação de projeto financiado por órgão ou agência de fomento externo (excluídas prestações de 
serviço), já concluído. 
Colaborador 

10 
 

5 
Patentes registradas 50 
Registro de software desenvolvido 30 

Edição/organização livro Nacional 10 
Internacional 20 

Membro de conselho editorial Nacional 5 
Internacional 10 

Parecerista de jornais e revistas 
científicas 

Nacional (teto= 3 pareceres) 3 
Internacional (teto= 3 pareceres) 6 

Prêmios Nacional 5 
Internacional 10 

Participação em Comitês Científicos (FINEP, CNPq, CAPES, Pró-reitorias, Comitês de ética em pesquisa, 
Comissões da UFRN). 
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GRUPO III  
Produção de obras artísticas publicadas sem limite de pontuação ou participantes em amostras/eventos oficiais (tetos indicados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção/exposição de artes visuais 

Coreográfica 

Local/regional (teto=2) 6 

Nacional (teto=  4) 20 

Internacional (teto=  4) 30 

Literária 
Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 20 
Internacional  (teto= 4) 30 

Musical 
 

Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 20 
Internacional (teto=  4) 30 

Teatral 
Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 20 
Internacional (teto=  4) 30 

Cinema 
Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 20 
Internacional (teto=  4) 30 

TV/Vídeo (teto = 2) 
Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 20 
Internacional (teto=  4) 30 

Desenho (teto = 2) 
 

Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 10 
Internacional (teto=  4) 15 

Escultura (teto = 2) 
 

Local/regional (teto=2) 6 
Nacional  (teto=  4) 10 
Internacional (teto=  4) 15 

Fotografia (teto = 2) 
Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 10 
Internacional (teto=  4) 15 

Gravura (teto = 2) 
Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 10 
Internacional (teto=  4) 15 

Pintura (teto = 2) Local/regional (teto=2) 6 



Nacional (teto=  4) 10 
Internacional (teto=  4) 15 

Instalação (teto = 2) 
Local/regional (teto=2) 6 
Nacional (teto=  4) 10 
Internacional (teto=  4) 15 

Composição musical  Nacional (teto = 4) 10 
Internacional (teto= 4) 15 

 
 
 


