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EDITAL SUPLEMENTAR  

Para distribuição de cotas de bolsas REMANESCENTES  de Iniciação Científica (IC) e 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IT) após distribuição referente aos editais Propesq-Nuplam 

03 e 05/2015 
 

Processo Seletivo para vigência a partir de SETEMBRO de 2015 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, que se destina a 
distribuir cotas de Bolsas de Pesquisa REMANESCENTES nas modalidades PROPESQ IC (Iniciação 
Científica) e ITI (Iniciação Tecnológica e Inovação) e NUPLAM-IC (Iniciação Científica), uma vez findos os 
períodos de distribuição, julgamento de recursos e finalização de distribuição das cotas oriundas dos editais 
Propesq-Nuplam 03 e 05. 

 
1. O presente EDITAL SUPLEMENTAR visa à distribuição de 80 (oitenta) cotas  REMANESCENTES em 

relação ao período de inscrição previsto para os editais nos. 03 e 05/2015-Propesq-Nuplam.  As 
definições, objetivos, modalidades de bolsas, regras de elegibilidade e todas as demais condições 
estabelecidas pelos editais de referência 03 e 05/2015 Propesq-Nuplam, e não explicitamente alteradas 
no presente edital suplementar, ficam MANTIDAS. 

2. Docentes que concorreram aos editais anteriores, não tendo obtido cotas na distribuição ora finda, 
poderão reapresentar suas candidaturas, corrigindo eventuais problemas de inscrição e tramitação das 
propostas, como perda de prazo para atualização e validação de suas produções acadêmicas no SigaA 
(ver nova data-limite para atualização da produção, bem como outras datas-limite, no item 6 abaixo), 
não-inscrição de planos de trabalho para discentes eventualmente contemplados, inscrição do docente 
em edital incorreto, ou quaisquer outras falhas procedurais. 

3. Estão sendo oferecidas neste edital suplementar cotas de bolsas de iniciação científica (IC) e iniciação 
tecnológica e inovação (ITI), com duração de 11 (onze) meses, a partir de setembro de 2015 até julho de 
2016, mantendo-se a seguinte sistemática:  

3.1 Cotas remanescentes de bolsas de IC, ITI PROPESQ referentes a todas as áreas de 
pesquisa da UFRN, na dependência do perfil dos projetos de pesquisa e planos de trabalho 
discente aprovados. 

3.2 Cotas remanescentes do Programa de Bolsas de Pesquisa do Núcleo de Pesquisa em 
Alimentos e Medicamentos – NUPLAM. Tais cotas, conforme estabelecido no edital 
003/2015, continuam vinculadas especificamente a propostas nas áreas de Farmácia, 
Química e Biologia, nas linhas de pesquisa estabelecidas pelo supracitado edital de 
referência.  

3.3 O docente concorrendo a cotas do presente edital suplementar poderá concorrer em ambos 
os programas (Propesq e Nuplam), desde que o(s) plano(s) de trabalho registrado(s) tenham 
indicação expressa de qual o programa pleiteado, em campo específico para este fim, na 
base de um plano por programa (para os casos de disputa em ambos os programas), ou dois 
planos para um único programa, respeitando-se sempre o limite máximo de 02 (duas) cotas 
de bolsas de qualquer tipo por docente, oferecidas no sistema PROPESQ-UFRN ou PIBIC-
CNPq. 

 
4. Requisitos e compromissos do Bolsista, bem como do docente-solicitante e potencial orientador: 

ratifica-se aqui o que estabeleceu o edital 003/2015 PROPESQ-NUPLAM. 
 
5. Política de reserva de cotas – Programa PROPESQ de fomento a ações e grupos emergentes de 

pesquisa: ratifica-se aqui o que estabeleceu o edital 003/2015 PROPESQ-NUPLAM, ficando o 
quantitativo de cotas a serem alocadas para tal fomento na dependência da demanda verificada, 
entendendo-se que as cotas remanescentes aqui ofertadas poderão ser distribuídas pelo restante dos 
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demandantes conforme os critérios gerais deste edital, em caso de ausência ou escassez de demanda 
dos referidos grupos emergentes. 

 
6. Do processo seletivo para a distribuição de cotas de bolsas entre pesquisadores: tal processo 

seguirá as mesmas normas estabelecidas pelo edital 03/2015 PROPESQ-NUPLAM, com as alterações 
de cronograma de ações abaixo explicitadas: 

OBS IMPORTANTE: as datas-limite abaixo têm respectivas vigências até as 23hs59min. Recomenda-se 
evitar a entrada de inscrições via sistema SigaA em dia/hora muito próximos do encerramento acima 
aludido, tendo em vista riscos de congestionamento no sistema de recepção das demandas. 

 
Evento Data 

Lançamento do Edital SUPLEMENTAR   06/08/2015 
Atualização da Produção Intelectual de 06/08/2015 13/08/2015 
Data de início de submissão no SIGAA 06/08/2015 
Data limite para submissão de proposta no SIGAA 13/08/2015 
Divulgação preliminar do resultado  24/08/2015 
Período solicitação de reconsideração 24/08/2015 a 27/08/2015 
Divulgação do resultado final  31/08/2015 
Período para indicação dos bolsistas 25/08/2015 a 05/09/2015 

 
 

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

 

onde: 
 IPI: Índice de produtividade individual do pesquisador, supondo de distribuição normal, o 

qual será calculado a partir: 
1. da produção científica do pesquisador (conforme Anexo 2), correspondente aos 

Grupos I (Produção técnico-científica) e III (Produção artística) cadastrada no 
SIGAA nos três últimos anos (2012, 2013, 2014) e pontuada de acordo com o 
referido Anexo; 

2. das demais atividades listadas no Grupo II, cadastradas no SIGAA no último ano 
(2014) 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 no 
triênio  (2012, 2013, 2014); 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 de cada Centro Acadêmico ou 
Unidade Acadêmica Especializada seja normalmente distribuída, a nota padronizada (NPad) 
corresponde à probabilidade acumulada até o valor individual padronizado do pesquisador, 
multiplicado por 10 e é calculado pela expressão: 

 

onde: 
 NP: Nota do Projeto atribuída pelo consultor: 
             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 8 
(oito), e da nota padronizada ao projeto, que terá peso 2 (dois). 
 
Então, 
 

IFC = [(FPPI x 8) +  (NPad x 2)] / 10) 
 
Observação: Para os projetos renovados, os externos recebem pontuação máxima (10) enquanto 
para os internos será repetida a nota obtida na avaliação do ano da sua aprovação. 
 
 

10*Im
⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −
≤=

IPIdesvio
édioIPIPIZPFPPI

10*Im
⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −
≤=

NPdesvio
édioNPNPZPNPad
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Anexo 2: 
Grupos de atividades a serem pontuados e contabilizados para a obtenção do 
Índice de Produtividade Individual (IPI), conforme registros disponíveis e validados 
no SIGAA Docente: 
 
  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  (teto = 2 por livro) 20 
 Internacional (teto = 3 por livro) 30 
Capítulo em livro com ISBN organizado 
pelo autor  Nacional (teto = 2 por livro) 18 

Capítulo em livro com ISBN organizado 
pelo autor  Internacional (teto = 3 por livro) 28 

 
 
 
 
 

GRUPO II – Demais atividades  

Carga horária de 4 créditos na 
graduação  10   05 

Carga horária acima de 4 créditos na 
graduação  15    

01 componente curricular ministrado 
na pós-graduação stricto sensu  05   05 

Mais de 01 componente curricular 
ministrado na pós-graduação stricto 
sensu 
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Supervisão/orientação em andamento 
(apenas para a atividade) 

Pós-doutorado                                                                              
Doutorado 
Mestrado 
Residência médica ou multiprofissional 

08 
10 
05 

Co-supervisão/Co-orientação em 
andamento (apenas para a atividade) 

 
Doutorado 
Mestrado 

5 
3 

 
Supervisão/Orientação concluída 

  
Pós-Doutorado 15 
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Doutorado 20 
Mestrado 10 
Residência médica ou multiprofissional 10 
Especialização (teto = 3) 5 
Monografia (teto = 3) 3 
Iniciação científica (teto=3) 3 
Extensão e monitoria (teto=2) 2 

Co-supervisão/Co-orientação 
concluída (apenas para a atividade) 

 
Doutorado 
Mestrado 

10 
5 

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

Coordenação de Grupo de Pesquisa (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 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 e Comissões Permanentes da UFRN). 

20 

  
 
GRUPO III  
Produção de obras artísticas publicadas sem limite de pontuação ou participantes em amostras/eventos 

oficiais (tetos indicados) 

 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
Produção/exposição de artes visuais 

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

 TV/Vídeo (teto = 2) Local/regional (teto=2) 6 
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  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 

 
 


