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EDITAL 01/2019 – PPG/PROPESQ

Apoio a grupos Emergentes para Criação de Programas de Pós-Graduação

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG) e a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no âmbito do Programa de
Acompanhamento, Avaliação e Fomento para a Excelência na Pesquisa e na Pós-
Graduação da UFRN, “Linha 1 – Apoio a Grupos Emergentes para a criação de
Programas de Pós-Graduação”, que visa apoiar os grupos de professores dos campi do
interior que atuam em áreas estratégicas para a instituição, que ainda não integram o corpo
docente dos programas de Pós-Graduação da UFRN, mas que precisam de apoio para que
se tenham as condições necessárias para a implantação de novos Programas de Pós-
Graduação, torna público o presente edital para financiamento de projeto de pesquisa
visando criar condições para implantação de novos programas de Pós-Graduação.

1 – OBJETIVO

1.1 – O presente edital tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a
projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para implantação de
programas de Pós-Graduação em áreas estratégicas nos campi do Interior da UFRN.

2 – APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS

2.1 – As propostas devem ser encaminhadas por e-mail (ppg@reitoria.ufrn.br) e
acompanhadas de arquivo contendo o projeto, nos termos solicitados no presente edital..
No campo assunto do e-mail deve constar o número do edital para qual a proposta esta
sendo apresentada.
2.2 – Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o
prazo final de recebimento estabelecido no presente edital.
2.3– Será aceita uma única proposta por proponente.
2.4 – Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente, respeitando-
se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, esta será considerada substituta
da anterior, sendo levada em conta para análise apenas a última proposta recebida.
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3 - CRONOGRAMA

Atividade Data
Lançamento do Edital 15/08/2019
Prazo de Inscrição 15/08/2019 a 30/08/2019 as 23h59
Resultado Até 18/09/2019

4 – RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Serão financiadas até 2 propostas no valor de até R$ 15.000,00 de custeio e até 3
bolsas de Iniciação Científica. Os projetos terão duração de até 12 meses, com Recursos do
Programa de Acompanhamento, Avaliação e Fomento para a Excelência na Pesquisa e na
Pós-Graduação da UFRN.
4.2 – Em função da disponibilidade orçamentária e financeira, projetos aprovados
tecnicamente podem ser financiados posteriormente.

5 - ITENS FINANCIÁVEIS

5.1 – Os recursos da presente chamada serão destinados ao financiamento de itens de custeio, e
bolsas de Iniciação Científica (IC) compreendendo:

5.2 – CUSTEIO

a) material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, instalação,
recuperação e manutenção de equipamentos;
b) serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e
serviços de terceiros, pessoa jurídica;
c) Auxílio financeiro a estudante para atividades de campo.

5.2.1 – A execução orçamentária/financeira deverá ser realizada por meio do SIPAC
utilizando os contratos da UFRN, na forma da legislação vigente.

5.3 – BOLSAS DE IC

a-) Cada projeto poderá solicitar até 3 bolsas de IC para desenvolvimento das atividades
previstas no projeto;
b-) Cada integrante da equipe pode orientar no máximo 1 aluno de IC no âmbito do
presente projeto;
c-) Os bolsistas de IC devem atender a todas as exigências das normativas das bolsas na
UFRN;
d-) O orientador de IC não poderá ter sido contemplado com bolsa de IC pela Propesq ou
outros órgãos de fomento durante a vigência do referido projeto.
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6 – EQUIPE

6.1 – O proponente, responsável pela apresentação da proposta, deve atender,
obrigatoriamente, aos itens a seguir:
a) possuir o título de doutor e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes e registro
no ORCID, atualizado até a data limite para submissão da proposta;
b) ser obrigatoriamente o coordenador do projeto;
c) liderar um grupo de pelo menos 6 docentes com o título de doutor e que estejam
estruturando uma proposta de Programa de Pós-Graduação.

6.2 – Ao apresentar a proposta, o proponente assume o compromisso de manter, durante a
execução do projeto, a responsabilidade do cumprimento do seu objeto, preservando
atualizados os seus dados cadastrais juntos aos registros competentes, se comprometendo a
integrar a submissão de proposta oportunamente.

6.3 – A equipe técnica poderá ser constituída por docentes e estudantes da UFRN. Cada
docente pode integrar uma única proposta no âmbito do presente edital.

6.4 - Somente deverão ser incluídos na equipe do projeto aqueles que tenham prestado
anuência formal escrita, a qual deve ser mantida sob a guarda do Coordenador do projeto.

6.5 - É obrigatório que os membros da equipe técnica caracterizados como pesquisadores
tenham seus currículos cadastrados na Plataforma Lattes e registro no ORCID.

7 –PROPOSTA

7.1 – O projeto deve estar claramente caracterizado como de pesquisa científica,
tecnológica ou de inovação e que seja a base para programa de Pós-Graduação a ser
submetido.

7.2 – A proposta deve integrar:

a) identificação da proposta;
b) Programa de Pós-Graduação a ser criado (área de concentração e linhas de pesquisa);
c) área de avaliação da CAPES na qual a proposta se insere.
d) objetivos científicos e metas a serem alcançados;
e) metodologia a ser empregada;
f) Equipe
g) Impacto do projeto na criação do PPG. Evidenciar os pontos que podem ser melhorados
na proposta com a execução do presente projeto;
h) orçamento detalhado;
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i) cronograma de atividades;
j) No caso das solicitações de bolsas de IC deverá ser apresentado, juntamente com o
projeto de pesquisa, um plano das atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista. Não é
necessário indicar o nome do candidato no momento da submissão da proposta, apenas
descrever o perfil desejado para o futuro bolsista.

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A seleção dos projetos será realizada por comissão especifica, devendo observar os
seguintes critérios:

Critério Peso
Impacto do Projeto na criação do PPG, observando-se os critérios
de área

5

Aderência do Corpo docente a proposta e aos critérios de área 4
Pertinência do orçamento e do cronograma 1

A seleção dos projetos será realizada por comissão especialmente constituída por
membros da comissão de PG e da Comissão de Pesquisa da UFRN.

Natal-RN, 14 de agosto de 2019

Rubens Maribondo do Nascimento
Pró-Reitor de Pós-Graduação – UFRN

Sibele Berenice Castellã Pergher
Pró-Reitora de Pesquisa - UFRN


