
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE NOME E 

LOGOTIPO DA REVISTA CIENTÍFICA DA UFRN 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio de sua Pró-Reitoria de Pesquisa, convida instituições                  

públicas ou privadas que tenham interesse em patrocinar concurso para criação do nome e logotipo da revista científica                  

da UFRN nas formas e exigências do presente chamamento público. 

   1. OBJETO 

O presente chamamento público tem como objeto a formalização de patrocínio para premiar a melhor proposta de nome                  

e logotipo para a revista científica a ser criada pela PROPESQ voltada para a publicação de artigos científicos cujo                   

primeiro autor é um aluno de iniciação científica da UFRN. O patrocínio se dará na forma de doação de prêmios que                     

serão concedidos ao(s) autor(es) da melhor proposta de nome e logotipo para a revista.  

   2. REVISTA 

2.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN, entre as suas atribuições, visa promover a pesquisa científica institucional e a                   

divulgação de informações produzidas no ínterim dessas pesquisas. Nesse intuito, a criação de uma revista de cunho                 

científico institucional voltada para a publicação de artigos produzidos por alunos de iniciação científica durante seus                

estágios é uma forma de ampliar o treinamento de alunos nessa etapa da formação. 

2.2. A interpretação de dados científicos bem como a preparação de artigos está entre as ações inseridas no Programa                   

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que possui entre seus principais objetivos: a)                 

Contribuir para a formação e engajamento de recursos humanos para atividades de pesquisa, desenvolvimento              

tecnológico e inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer                 

atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da                 

capacidade inovadora das empresas no País. 

2.3. A proposta dessa revista científica é que sejam publicados artigos nas três grandes áreas do conhecimento, a citar:                   

1) Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; 2) Ciências da Vida e, 3) Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. 

   3. CONTRAPARTIDAS 

3.1. Como contrapartida, a PROPESQ/UFRN inserirá a logomarca dos patrocinadores no material de divulgação do               

concurso para o nome da revista e no material de divulgação do XXXI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica                   

da UFRN - eCICT 2020, assim como, fará o anúncio verbal das instituições apoiadoras na solenidade de lançamento da                   

revista e na entrega do prêmio ao vencedor do melhor nome e logotipo, que ocorrerá durante o eCICT 2020, previsto                    

para ocorrer de 20 a 25 de outubro de 2020. Além disso, a PROPESQ/UFRN reservará espaços para os patrocinadores                   

realizarem suas próprias ações de divulgação neste evento.  

3.2 Somente serão permitidas propagandas institucionais, sendo vedada a publicidade de produtos fumígeros, bebidas              

alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos agrícolas, de natureza religiosa e político-partidária. 

   4. PROPOSTAS 

As propostas de apoio à revista devem ser enviadas por email para pesquisa@propesq.ufrn.br, no período de 18 de                  

novembro a 10 de dezembro de 2019. 

 

Natal/RN, 18 de novembro de 2019. 

 

Prof.ª Sibele Berenice Castellã Pergher 

Pró-Reitora de Pesquisa da UFRN 

 

 

Prof.ª Elaine Cristina Gavioli 

Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa da UFRN 
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