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PRÊMIO PESQUISADOR DESTAQUE DA UFRN - EDIÇÃO 2019 

Edital nº 03/2019 - PROPESQ 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa da UFRN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a primeira edição do Prêmio                   

Pesquisador Destaque da UFRN. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O Prêmio Pesquisador Destaque da UFRN, instituído pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2019, por                   

meio de sua Pró-Reitoria de Pesquisa, tem por objetivo reconhecer o trabalho dos pesquisadores da instituição. 

 

1.2. O Prêmio será concedido anualmente para pesquisadores que tenham apresentado relevantes contribuições para o               

desenvolvimento da ciência em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da                  

Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. 

 

1.3. Serão escolhidos 03 premiados, um em cada grande área do conhecimento. 

 

1.4. O candidato poderá receber este prêmio uma única vez, não podendo concorrer em edições futuras. 

 

2. DA PREMIAÇÃO 

2.1. A Premiação consiste em: 

a) Auxílio a ser concedido pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para                   

custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição para o pesquisador vencedor apresentar trabalho em               

evento científico. 

b) Certificado de premiação; 

c) Troféu. 

2.2. O prazo para usufruto do auxílio listado no item anterior é de 01 (um) ano, improrrogável, a contar da data de                      

publicação oficial do resultado da premiação. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

3.1. Para concorrer ao Prêmio, o candidato deve, necessária e obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios de                

elegibilidade: 

a) Ser docente efetivo na UFRN, docente vinculado ao Programa de Professor Colaborador Voluntário - PPCV ou                

Professor Visitante contratado de acordo com legislação específica; 

b) Ser orientador de Iniciação Científica ou Iniciação Tecnológica registrada no SIGAA, no momento da inscrição da                

sua candidatura no concurso e no ano do julgamento. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

______________________________________________________________________________________________________ 
Campus Universitário Lagoa Nova | CEP 59072-970 | Natal/RN - Brasil 



 

4.1. Para participar do concurso, o candidato deve encaminhar exclusivamente pelo endereço eletrônico             

pesquisa@propesq.ufrn.br, no prazo estabelecido no cronograma do item 10, os seguintes documentos digitalizados             

(arquivos em pdf): 

a) Carta solicitando a inscrição no concurso e se comprometendo a participar na condição de conferencista do XXX                 

Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, que ocorrerá no período de 21 a 25 de outubro de 2019; 

b) Memorial com os principais aspectos de sua atividade profissional (máximo 10 páginas), destacando a importância               

de seus temas de estudo e contendo um panorama e a repercussão dos principais resultados de sua pesquisa na                   

área escolhida, contendo link para o curriculum lattes do candidato. 

 

5. DA COMISSÃO DE PREMIAÇÃO 

5.1. A Comissão de Premiação, responsável pela análise da documentação dos candidatos e indicação dos premiados,                

será composta por, pelo menos, 3 (três) membros titulares, vinculados a diferentes instituições, e 1 (um) suplente,                 

reconhecidos por sua experiência nas respectivas grandes áreas. 

5.2. Os membros da Comissão de Premiação serão indicados pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN. 

5.3. Não poderão fazer parte da Comissão de Premiação pesquisadores que tenham colaboração científica com algum dos                 

inscritos para concorrer ao prêmio. 

5.4. A Comissão de Premiação emitirá à PROPESQ um relatório contendo seu parecer sobre a classificação dos                 

candidatos e a indicação dos pesquisadores premiados.  

5.5. A Comissão de Premiação poderá decidir pela não atribuição do prêmio em determinada categoria, caso nenhum                 

pesquisador atinja um patamar de alta qualidade que justifique a concessão de premiação na respectiva área. 

 

6. DA ANÁLISE DO MEMORIAL 

6.1. A Comissão avaliará os memoriais, levando em consideração os seguintes critérios: relevância e impacto das                

publicações científicas; formação de recursos humanos para a pesquisa (graduação e pós-graduação); relevância da              

pesquisa na área de atuação; e internacionalização. 

 

7.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

7.1. Divulgação do Resultado - O resultado final da análise da Comissão de Premiação será divulgado no site da                   

Pró-Reitoria de Pesquisa (www.propesq.ufrn.br), no prazo estabelecido no cronograma do item 10. 

 

8.  DA PARTICIPAÇÃO COMO CONFERENCISTA NO 30º eCICT E CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO 

 

8.1. O pesquisadores premiados deverão participar na condição de conferencista do XXX Congresso de Iniciação Científica                

e Tecnológica, que ocorrerá no período de 21 a 25 de outubro de 2019, apresentando a contribuição científica oriunda de                    

sua pesquisa.  

 

8.2. A cerimônia de entrega do Prêmio será realizada durante a solenidade de encerramento do XXX Congresso de                  

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (eCICT 2019), no dia 25 de outubro de 2019, no Auditório da Reitoria da UFRN. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Não cabe recurso das decisões tomadas pela Comissão de Premiação. 

http://www.propesq.ufrn.br/


 

9.2. O não cumprimento de qualquer instrução deste Edital implica na desclassificação do pesquisador. 

9.3. Os casos omissos neste edital, bem como interpretados de modo discrepante quanto à sua aplicação, serão                 

analisados pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN, ouvida a Comissão de Premiação, caso necessário. 

 

10. DATAS IMPORTANTES 

 

Evento  Data 

Lançamento do Edital 16/08/2019 

Inscrição dos candidatos 16/08/2019 a 05/09/2019 

Julgamentos da Comissão de Premiação 06/09/2019 a 30/09/2019 

Divulgação do resultado 02/10/2019 

Conferências eCICT 2019 22/10/2019 a 24/10/2019 

Entrega dos prêmios 25/10/2019 

 

 

Natal,16 de agosto 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 

 


