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COMO FORMALIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA NA UFRN

PROJETO INTERNO: projeto de
pesquisa sem financiamento externo e
sem aprovação prévia por agência de
fomento à pesquisa. Atualmente,
devem ser submetidos aos editais de
bolsas da PROPESQ. Em breve,
poderão ser cadastrados a qualquer
tempo.

PROJETO EXTERNO: projeto de
pesquisa previamente aprovado por
agência de fomento à pesquisa ou com
financiamento externo. Podem ser
cadastrados a qualquer tempo, por
meio da comprovação da aprovação
prévia ou do financiamento externo.

PROJETO DE PESQUISA

TIPOS DE PROJETOS 
DE PESQUISA



COMO CADASTRAR OS PROJETOS DE PESQUISA NO SIGAA



GRUPO DE PESQUISA

O que é?

Conjunto de pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico que se organizam

hierarquicamente em torno de uma ou mais linhas comuns de pesquisa de determinada área do

conhecimento com o objetivo de desenvolver pesquisa científica e tecnológica e que, em algum

grau, compartilham instalações e equipamentos.

Como criar um grupo de pesquisa?

O pesquisador deve cadastrar a proposta no SIGAA (Portal do Docente → Pesquisa → Grupo

de Pesquisa → Proposta de Criação de Grupo de Pesquisa → Cadastrar) e, após tramitação e

aprovação nas instâncias competentes, cadastrar o grupo no Diretório dos Grupos de Pesquisa

no Brasil – DGP/CNPq.



INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

• Iniciação científica: atividade que visa desenvolver competências e habilidades

relacionadas à atividade científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de

graduação e do ensino básico, mediante participação em projeto de pesquisa sob

orientação de pesquisador qualificado.

• Iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação: atividade que visa estimular

estudantes de graduação e do ensino básico ao desenvolvimento e transferência de

novas tecnologias e inovação, mediante participação em projeto de pesquisa,

desenvolvimento e inovação sob orientação de pesquisador qualificado.



EDITAIS DE FOMENTO À PESQUISA

• Bolsas de Pesquisa (Iniciação Científica e Tecnológica)
• Auxílio a Novos Pesquisadores
• Auxílio a Grupos de Pesquisa
• Eventos Científicos (PROPESQ/PROEX/PPG/PROGRAD)
• Editais Temáticos

Os editais são divulgados no site da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN e todos os

pesquisadores são notificados por e-mail a respeito das datas e demais informações

importantes.

Importante: acompanhe o Calendário no site da PROPESQ e mantenha o seu e-mail atualizado

nos sistemas da UFRN para se manter informado sobre as oportunidades de financiamento.



EDITAL DE BOLSAS DE PESQUISA

• Objetivo: concessão de bolsas e registro de alunos voluntários do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica.

MODALIDADE QUANTITATIVO

PIBIC CNPq 393

PIBITI CNPq 20

PIBIC-AF CNPq 11

PIBIC UFRN/PIBITI UFRN 710

TOTAL 1134



PASSO

01
PASSO

02
PASSO

03
PASSO

04

EDITAL DE BOLSAS DE PESQUISA – PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAR

Cadastrar ou renovar 
projeto de pesquisa.

Cadastrar 01 plano 
de trabalho para 
cada discente que 
participará do 
projeto.*

Atualizar o Currículo 
Lattes (CNPq).

Informar a área 
Qualis/CAPES que servirá 
de base para a pontuação 
dos artigos científicos.

*Importante: O plano de trabalho deve descrever as atividades a serem desenvolvidas
pelo aluno, não devendo configurar uma cópia simplificado do projeto.



AUXÍLIOS A GRUPOS DE PESQUISA E A NOVOS PESQUISADORES

• Editais lançados anualmente
• Público-alvo: grupos de pesquisa e pesquisadores que obtiveram o título de

doutor nos últimos 05 anos (novos pesquisadores)
• Procedimentos para participar dos editais:

üCadastrar solicitação no SIGAA (Pesquisa → Solicitação de Apoio a Grupo
de Pesquisa/Apoio a Novos Pesquisadores→ Cadastrar)

üAtualizar no Currículo Lattes (CNPq) as produções científicas e as orientações
concluídas ou em andamento.

üInformar a área Qualis/CAPES que servirá de base para a pontuação dos
artigos científicos.



EDITAL DE EVENTOS INTEGRADOS

• Edital lançado anualmente

• Público-alvo: coordenadores de eventos científicos

• Procedimentos para participar dos editais de acordo com o divulgado pela

PROEX a cada ano. Para o caso de eventos submetidos na linha de pesquisa, é

recomendável que o pesquisador tenha solicitado previamente auxílio financeiro

para as agências de fomento à pesquisa.



EDITAIS TEMÁTICOS

• Editais lançados periodicamente de acordo com a disponibilidade orçamentária

e com as demandas da instituição.

• Público-alvo e procedimentos para participação de acordo com a temática do

edital.

• Exemplos de temáticas que já foram ou podem vir a ser contempladas: água e

energia; sustentabilidade no semiárido etc.



NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

• Atuação: orientar os interessados na elaboração da documentação para pedido

de patente, registro de marca, programa de computador, cultivar, desenho

industrial, direito autoral, e outros. Ainda, destaca-se a importância do NIT no

processo de transferência de tecnologias geradas na própria UFRN, fornecendo

auxílio ao público-alvo para que esta se concretize.

• Público-alvo: O público alvo do NIT são professores, pesquisadores, estudantes,

servidores da UFRN, outras instituições de ensino e pesquisa, empresas

parceiras e inventores independentes



COORDENAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO

Incubação de Empresas

As incubadoras de empresas são instituições que auxiliam micro e pequenas empresas
nascentes ou que estejam em operação, que tenham como principal característica a oferta de
produtos e serviços no mercado com significativo grau de inovação. Elas oferecem suporte
técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor e facilitam o processo de
inovação e acesso a novas tecnologias nos pequenos negócios.

Empresas Juniores

Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos de um
curso superior, cujos principais objetivos são:

a. Fomentar o aprendizado prático do universitário em sua área de atuação;

b. Aproximar o mercado de trabalho das academias e os próprios acadêmicos;

c. Gerir com autonomia em relação à direção da universidade ou centro acadêmico;

d. Elaborar projetos de consultoria na área de formação dos alunos.



OBRIGADO!
Esta apresentação está disponível no site: 
www.propesq.ufrn.br

contato@propesq.ufrn.br
(84) 3215 3188




