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Edital no. 05 – Para fins de cadastro de projeto de pesquisa com ou sem cadastro de plano de trabalho destinado à                      
participação de aluno no Programa Institucional de Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica – PIVICT – UFRN.  
 
O Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, tendo por objeto o                     
cadastro de projeto(s) de pesquisa com ou sem plano(s) de trabalho destinado(s) a alunos de graduação com vistas a participar                    
do Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica e Tecnológica – PIVICT. 
 
1. Do conceito, dos objetivos e da periodicidade do Programa Institucional de Voluntário de Iniciação Científica e                 
Tecnológica 
  
1.1 O Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica e Tecnológica – PIVICT, regido pela RN-017/2006 –                 
CNPq, destina-se ao cadastro de aluno voluntário de iniciação científica e tecnológica (não remunerado), com vistas a                 
atuar em projetos de pesquisa que se voltem para o desenvolvimento científico e tecnológico e processos de inovação. 
 
1.2 O discente voluntário selecionado e indicado por docente do quadro com título de mestre, orientador de iniciação                  
científica, terá direitos e deveres similares aos alunos detentores de outras modalidades de bolsas, exceto quanto a                 
recepção de valor pecuniário da bolsa. Em meio aos compromissos, ressalta-se a obrigação de submissão do relatório                 
final na forma de trabalho de iniciação científica e sua apresentação por ocasião do Congresso Anual de Iniciação                  
Científica e Tecnológica - eCICT. 
 
1.3 A duração do plano de trabalho para aluno voluntário é de 12 (doze) meses. 
 
2. Dos procedimentos de inscrição  
 
2.1 A inscrição para participar do presente edital deve ser feita no Portal Docente, via Sistema Integrado de Gestão de                    
Atividades Acadêmicas – SIGAA, a partir das abas seguintes: Pesquisa → Projetos de Pesquisa → Submeter Proposta de                  
Projeto Interno. A efetivação da inscrição requer que o(a) docente/pesquisador(a):  
 
2.1.1 Submeta um novo projeto ou renove um projeto já existente;  
 
2.1.2 Cadastre 01 (um) plano de trabalho para cada discente de graduação a ser indicado como aluno voluntário de                   
iniciação científica e tecnológica em associação ao projeto de pesquisa submetido ou renovado, desde que não                
ultrapasse o total de 05 (cinco) planos de trabalho, incluindo-se neste total eventuais cotas de bolsas remuneradas nas                  
modalidades PIBIC e/ou PIBITI, do programa institucional de bolsas de iniciação científica e tecnológica do CNPq ou da                  
UFRN, já indicadas pelo docente.  
 

Parágrafo único: O cadastro de plano de trabalho é opcional, cabendo ao(a) docente/pesquisador(a), a decisão de                
orientar ou não aluno(s) voluntário(s) de iniciação científica e tecnológica. 

 
2.1.3 Atualize o Currículo Vitae disponível na Plataforma Lattes do CNPq no que tange à produção científica                 
correspondente ao triênio 2013-2014-2015, que será considerada para fins de obtenção do Índice de Produtividade               
Individual, conforme o Anexo I.  
 

Parágrafo único: Informações inseridas no CV Lattes após a data-limite de atualização descrita no cronograma do item                 
10 não serão consideradas para fins de computação da média final atribuída ao projeto.  

 
3. Dos critérios de avaliação e aprovação dos projetos de pesquisa 
 
3.1 O processo de avaliação de projetos para fins de aprovação será feito com base no mérito científico da(s) proposta(s)                    
e do perfil acadêmico do (a) docente, parametrizados através da Nota do Projeto Padronizada (NPad) e do Fator de                   
Produtividade em Pesquisa Individual (FPPI), respectivamente, conforme os critérios a seguir:  
 
3.1.1 Nota do Projeto Padronizada (NPad) - pontuação computada com valor no intervalo de zero a dez, a partir da média                     
das avaliações dos projetos realizadas pelos pareceristas, obedecendo o disposto no Anexo I.  

a)  Serão reprovados os projetos com média inferior a 5,0 (cinco).  
b) Caso se trate de projeto de pesquisa aprovado por agências públicas de fomento à pesquisa, a proposta receberá                   

nota máxima no quesito Mérito Científico, sendo obrigatória a inserção no SIGAA do comprovante de aprovação                
do projeto fornecido pela entidade financiadora. 

 



 

3.1.2 Fator de Produtividade em Pesquisa Individual (FPPI) - pontuação computada com valor atribuído no intervalo de                 
zero a dez, normalizada a partir das produções científicas, artístico-culturais, propriedade intelectual e orientações              
concluídas no triênio 2013-2014-2015 referidas no CV Lattes.  
 

a)  Em relação aos artigos científicos publicados em periódicos, será computada somente a produção científica               
registrada em periódicos classificados, no Qualis/CAPES, abrangendo os estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5, devendo                  
o(a) docente/pesquisador(a) informar a área Qualis/CAPES que servirá de base para a avaliação de sua(s) proposta(s), no                 
ato da inscrição ou no período para atualização, descrito no cronograma do item 10. Na página docente do SIGAA, caberá                    
ao docente a partir do sequenciamento das abas (Pesquisa → Área Qualis/CAPES → Cadastrar) selecionar a área                 
desejada de avaliação Qualis/CAPES. Caso contrário, para fins de avaliação da produção científica será levada em                
consideração a última área Qualis/CAPES informada pelo docente no SIGAA.  

 
b)  Para fins de auditoria, a Comissão de Pesquisa da UFRN poderá solicitar, a qualquer tempo, a comprovação da                   

produção científica, orientações concluídas e área CAPES informadas.  
 
3.2 O processo seletivo será realizado em caráter eliminatório e classificatório, levando-se em conta o Índice Final                 
Classificatório (IFC), que corresponde à média ponderada do Fator de Produtividade em Pesquisa Individual (FPPI) e da                 
Nota do(s) Projeto(s) Padronizada (NPad), conforme Anexo I.  
 
4. Da responsabilidade de acompanhamento da seleção 
  
O processo de avaliação dos projetos apresentados será acompanhado pela Comissão de Pesquisa da PROPESQ. 
 
5. Da divulgação do resultado  
 
5.1 Divulgação do Resultado Parcial – O resultado parcial do julgamento das propostas será divulgado no endereço                 
eletrônico da Pró-Reitoria de Pesquisa (www.propesq.ufrn.br) no período descrito no cronograma do item 10.  
 
5.2 Pedidos de Reconsideração – Somente serão apreciados em caso de constatação de vício na avaliação do mérito e/ou                   
no cálculo da produção científica. Para formalizar o pedido de reconsideração, o(a) pesquisador(a) deverá enviá-lo               
através de mensagem eletrônica dirigida à PROPESQ (contato@propesq.ufrn.br), tendo como assunto "recurso" e             
anexando o modelo disponibilizado no endereço eletrônico da PROPESQ no período descrito no cronograma do item 10.  
 
5.3 Divulgação do Resultado Final – O resultado final do julgamento das propostas será disponibilizado no endereço                 
eletrônico da Pró- Reitoria de Pesquisa (www.propesq.ufrn.br), e contará da lista de projetos aprovados. Cada               
pesquisador também terá acesso ao seu próprio resultado final detalhado por meio do SIGAA, procedendo a consulta nas                  
seguintes abas do Menu Docente: Pesquisa → Planos de Trabalho → Resultado da Distribuição de Cotas.  
 
6. Da indicação dos alunos do PIVICT  
 
Todos os discentes selecionados pelos docentes com projetos e planos de trabalho aprovados deverão ser indicados no                 
período de 01/12/2016 a 10/12/2016.  
 
7. Dos requisitos e compromissos dos alunos do PIVICT  
 
7.1 Cadastrar o currículo na Plataforma Lattes do CNPq e validar eletronicamente os dados cadastrais, antes da indicação                  
pelo professor orientador no Programa de Iniciação Científica.  
 
7.2 Estar regularmente matriculado em curso de graduação e apresentar bom rendimento acadêmico.  
 
7.3 Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa.  
 
7.4 Não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil do seu respectivo                  
orientador.  
 
7.5 Manter seu cadastro atualizado no SIGAA, contendo telefone, endereço físico e eletrônico. 
 
7.6 Submeter o trabalho e o vídeo de apresentação correspondente ao Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da                  
UFRN - eCICT/UFRN, anualmente, via SIGAA.  
 
7.7 Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência ao seu orientador e à sua condição de aluno de iniciação                   
científica vinculado ao PIVICT.  



 

 
7.8 Estar ciente que o não cumprimento de qualquer dos requisitos e compromissos mencionados neste edital implica no                  
desligamento automático do bolsista do Programa de Iniciação Científica ao qual esteja vinculado.  
 
8. Dos requisitos e compromissos do orientador  
 
8.1 Ser docente do quadro permanente, estar em efetivo exercício e atuar preferencialmente em regime de dedicação                 
exclusiva. Excepcionalmente, será facultada a possibilidade de cadastro de projeto(s) e de plano(s) de trabalho aos                

docentes que integrem o Programa de Professor Colaborador Voluntário (RESOLUÇÃO Nº

095/2006-CONSEPE, de 18 de          
 

    

julho de 2006), cujo plano de trabalho na UFRN contemple atividades de pesquisa, e que se enquadrem nas mesmas                   
exigências feitas ao professor do quadro permanente.  
 
8.2 Possuir a titulação mínima de mestre com produção científica, tecnológica, filosófica, artístico-cultural ou de outra                
natureza acadêmica, ligada à pesquisa, publicada em veículos da área.  
 
8.3 Estar com o currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.  
 
8.4 Preferencialmente espera-se do orientador estar cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil               
administrado pelo CNPq e com este cadastro atualizado no SIGAA.  
 
8.5 Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração de trabalho(s) para apresentação                 
em eventos de iniciação científica, anais de resumos e demais atividades.  
 
8.6 Participar, obrigatoriamente, do Congresso de Iniciação Científica da UFRN atendendo solicitações da PROPESQ              
quanto ao processo de avaliação de trabalhos, ficando desde já estabelecido que a recusa ou omissão não justificada no                   
cumprimento do presente compromisso implicará em impedimento formal do docente-orientador para concorrer a             
quaisquer certames promovidos pela PROPESQ - UFRN durante 02 (dois) anos consecutivos à constatação do               
descumprimento do presente item.  
 
8.7 Estimular o aluno participante do PIVICT a publicar trabalhos em eventos científicos relacionados à sua área de                  
atuação.  
 
8.8 Responsabilizar-se pela seleção do aluno participante do PIVICT, verificando se o mesmo atende ao disposto na                 
Resolução No. 169/2008 - CONSEPE de 02 de dezembro de 2008, que trata da concessão de cotas de assistência                   
estudantil.  
 
8.9 Comunicar à PROPESQ qualquer alteração no plano de trabalho do aluno participante do PIVICT.  
 
8.10 Apresentar um plano de trabalho para cada aluno quando do registro ou renovação do projeto de pesquisa e                   
proceder à indicação do aluno participante do PIVICT para preencher cotas sob sua responsabilidade.  
 
9. Das disposições gerais  
 
9.1. Os casos omissos neste edital, bem como interpretados de modo discrepante quanto à sua aplicação, serão                 
resolvidos no âmbito da Comissão de Pesquisa da UFRN.  
 
9.2. A PROPESQ, em conjunto com a Comissão de Pesquisa da UFRN, poderá cancelar a bolsa, a qualquer momento, caso                    
constate o não cumprimento das normas referidas no presente edital.  
 
 
 
10. Datas importantes  

 

Evento Data 

Lançamento do Edital  06/10/2016 

Data de início de submissão no SIGAA  07/10/2016 

Data limite para submissão de proposta no SIGAA  27/10/2016 

Atualização do currículo na plataforma Lattes do CNPq  27/10/2016 

Atualização da área Qualis/CAPES no SIGAA  27/10/2016 

Divulgação preliminar do resultado  18/11/2016 

Período solicitação de reconsideração  21 a 23/11/2016 



 

Divulgação do resultado final  28/11/2016 

Período de indicação dos alunos voluntários 01 a 10/12/2016 

 
 
 

 
 
 

Natal, 06 de outubro de 2016. 
 
 
 

Prof. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão 
Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN 

 
 

 
 
 
 
 
 


