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INSCRIÇÃO NO EDITAL

O pesquisador deverá:

a) Possuir projeto de pesquisa registrado no Sigaa com 
período de execução compatível com o período das cotas 
(01/09/2021 a 31/08/2022). Para isso, poderá utilizar projeto 
previamente registrado em fluxo contínuo, renovar projeto de 
pesquisa em andamento ou registrar novo projeto vinculado 
ao edital vigente;
b) Cadastrar plano de trabalho para solicitar bolsa de pesquisa: 
Portal do Docente → Pesquisa → Planos de Trabalho → 
Solicitar Cota de Bolsa;

Além disso, para que tenha a produção científica avaliada 
adequadamente, será preciso que o pesquisador:

c) Atualize o currículo na Plataforma Lattes do CNPq;
d) Informe e mantenha atualizada a área Qualis (CAPES) 
para avaliação dos artigos científicos: Portal do Docente → 
Pesquisa → Área Qualis/CAPES → Cadastrar.

1.1. O que devo fazer para solicitar cotas de bolsas 
no edital?
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O pesquisador deverá submeter novo projeto ou renovar 
um projeto vigente e cadastrar os planos de trabalho para 
concorrer às cotas dos editais IC/IT até o dia 21/05/2021.

Para submeter nova proposta: SIGAA → Portal do Docente 
→ Pesquisa → Projetos de Pesquisa → Submeter Projeto 
Vinculado à Edital.

Para renovar um projeto: SIGAA → Portal do Docente → 
Pesquisa → Projetos de Pesquisa → Solicitar Renovação.

Para cadastrar plano de trabalho para solicitar bolsa de 
pesquisa: Portal do Docente → Pesquisa → Planos de Trabalho 
→ Solicitar Cota de Bolsa.

1.2. Qual o prazo para submissão ou renovação de 
projeto(s) de pesquisa e para cadastro de planos de 
trabalho?
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Não. Diferente dos projetos de pesquisa, os planos não são 
passíveis de renovação. Dessa forma, ao renovar um projeto, 
o pesquisador deverá cadastrar novos planos de trabalho para 
solicitar cotas de bolsas para o novo ciclo.

1.3. Ao renovar meu projeto, os planos de trabalho 
também serão renovados automaticamente?

O pesquisador deverá cadastrar novo(s) plano(s) de 
trabalho para concorrer às cotas dos editais IC/IT até o dia 
21/05/2021.

1.4. Até quando posso cadastrar o(s) plano(s) de 
trabalho?
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Cada pesquisador poderá ser orientador em até 10 planos 
de trabalho concomitantemente, incluindo todos os editais e 
tanto os planos para bolsistas quanto os para voluntários. É 
importante ressaltar que, para cada plano de trabalho, será 
exigido uma prestação de contas por meio de relatórios e 
trabalho submetido ao Congresso de Iniciação Científica e 
Tecnológica da UFRN - eCICT.

1.5. Quantos planos de trabalho posso cadastrar no 
edital de bolsas?
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Será concedido até no máximo 3 cotas de bolsa para cada 
pesquisador no EDITAL N° 01/2021 - INICIAÇÃO CIENTÍFICA e 
no máximo 1 cota de bolsa no EDITAL N° 02/2021 - INICIAÇÃO 
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, conforme 
critérios dispostos no item 10 dos editais.

Já no EDITAL N° 03/2021 - INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO 
ENSINO MÉDIO, o limite de concessão será de acordo com a 
demanda. Tradicionalmente, a quantidade máxima de cotas 
concedidas no Edital do Ensino Médio varia entre 3 e 4 cotas 
por pesquisador. 

Nesse sentido, o pesquisador deverá cadastrar um plano de 
trabalho para cada cota de bolsa que desejar.

1.6. Qual o número máximo de cotas de bolsa que 
eu posso solicitar?
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Sim, o pesquisador poderá cadastrar plano(s) voluntário(s), 
acessando “SIGAA → Pesquisa → Planos de Trabalho → 
Cadastrar Plano de Voluntário”.

O pesquisador poderá cadastrar quantos projetos desejar, 
respeitando sempre o limite máximo de carga horária do 
docente. A respeito de carga horária em atividades de pesquisa 
na UFRN, recomendamos a leitura detalhada do documento 
disponível neste link.

1.7. Posso cadastrar plano(s) de trabalho para 
voluntários após o resultado do edital?

1.8. Quantos projetos eu posso submeter em cada 
edital?

http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20210372313d88900620960c706a92239/Carga_hora769ria_de_Pesquisa_na_UFRN_-_Considerac807o771es_gerais.pdf
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Para submeter projeto de pesquisa aos editais de iniciação 
científica ou tecnológica, o proponente do projeto deverá 
possuir vínculo com a UFRN, conforme uma das opções a 
seguir:

a) docente efetivo na UFRN;
b) docente vinculado ao Programa de Professor Colaborador 
Voluntário (PPCV);
c) professor visitante.

1.9. Estou em exercício provisório na UFRN, posso 
submeter projeto ao edital de bolsas?
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Provavelmente o projeto não está sendo exibido porque 
não possui duração compatível com a vigência da bolsa 
(01/09/2021 a 31/08/2022). Nesse sentido, é necessário 
que o projeto tenha vigência igual ou superior à das bolsas. 
Para sanar o problema, o docente deve realizar a renovação 
do projeto, vinculando-o ao edital desejado.

Na função “Listar Meus Planos de Trabalho” do Sigaa, 
apenas serão exibidos os planos de trabalho sob orientação 
do pesquisador. Os planos cadastrados para outros 
pesquisadores, membros do projeto, serão exibidos apenas 
para os respectivos orientadores.

1.10. Tenho um projeto vigente, mas ele não aparece 
na lista no momento de cadastrar um plano de 
trabalho. O que pode ser?

1.11. Cadastrei um plano de trabalho, mas ele não 
aparece na lista dos meus planos de trabalho. O que 
pode ser?
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Sim. Para alterações no projeto de pesquisa, o docente deverá 
preencher o arquivo Modelo de Projeto de Pesquisa 2021 e 
enviá-lo, com as alterações desejadas, para o e-mail contato@
propesq.ufrn.br.

1.12. Já submeti o projeto de pesquisa, mas preciso 
fazer uma alteração. É possível?

Sim. O docente deverá enviar e-mail para contato@propesq.
ufrn.br, solicitando que o plano de trabalho seja retornado 
para edição. O status do plano será alterado para “Cadastro 
em Andamento” e o docente poderá editá-lo acessando 
“SIGAA → Portal do Docente → Pesquisa → Planos de 
Trabalho → Listar Meus Planos de Trabalho”

1.13. Já submeti o plano de trabalho do aluno, mas 
preciso fazer uma alteração. É possível?

http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2021122123786490062699a3496b71729/Modelo_de_Projeto_de_Pesquisa_2021.docx


INSCRIÇÃO NO EDITAL

De acordo com a Resolução nº 130/2018, os alunos de 
graduação e ensino médio não podem ser adicionados 
diretamente como membros colaboradores de um projeto de 
pesquisa. Para adicionar um discente de iniciação científica/
tecnológica a um projeto, seja este aluno da graduação ou do 
ensino médio, é necessário cadastrar um plano de trabalho 
específico para o aluno e realizar sua indicação, via Sigaa, 
durante o período de indicações divulgado em edital.

1.14. No momento de cadastrar os membros do 
projeto de pesquisa não consigo adicionar meu 
bolsista. Como o adiciono?
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Caso o projeto de pesquisa já tenha sido aprovado, o 
pesquisador poderá gerenciar os membros acessando “SIGAA 
→ Pesquisa → Projetos de Pesquisa → Gerenciar Membros do 
Projeto”. Estando o projeto ainda em análise, o pesquisador 
responsável poderá solicitar a alteração através do e-mail 
contato@propesq.ufrn.br. Para celeridade do procedimento, 
é importante informar no e-mail o código do projeto, o nome 
do(s) membro(s) e a nova carga horária que deseja inserir.

1.15. Submeti o projeto mas preciso alterar a carga 
horária de um membro, como faço?

Não. O sistema não permite reutilizar um plano já cadastrado, 
pois não é possível o cadastro de planos iguais. Assim, o 
pesquisador deverá cadastrar um novo plano de trabalho.

1.16. No edital de IC do ano passado, submeti dois 
planos de trabalho e fui contemplado com apenas 
uma cota. O segundo plano de trabalho não foi 
utilizado até o momento, posso ressubmetê-lo ao 
novo edital?
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Não. O pesquisador poderá submeter o projeto de pesquisa e o 
plano de trabalho ao edital no Sigaa normalmente. Logo após o 
registro do projeto no SIGAA, o sistema enviará, para a unidade 
de execução do projeto, o processo eletrônico solicitando a 
aprovação institucional do projeto. O processo tramitará pelo 
Departamento e Centro (ou Unidade Acadêmica Especializada) 
para obter as respectivas aprovação e homologação, e será 
enviado à PROPESQ para arquivamento do processo. Esses 
procedimentos deverão ser executados pelas unidades 
competentes antes da efetiva utilização das cotas de bolsas a
serem concedidas.

1.17. O projeto de pesquisa precisa ser aprovado em 
Plenária e CONSEC antes da submissão da proposta 
no Sigaa?
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Devido à mudança implementada pelo CNPq no ano passado, 
iremos prorrogar as bolsas de pesquisa atualmente vigentes 
no CNPq e na UFRN por mais um mês. Ou seja, as bolsas 
atuais serão finalizadas apenas em 31/08/2021. O período 
de participação previsto para os atuais alunos voluntários 
também será prorrogado até o fim de agosto.

1.18. Observei que as novas cotas de bolsas iniciarão 
em setembro deste ano e o edital anterior previa que 
as bolsas encerrariam em julho. O que ocorrerá com 
as bolsas no mês de agosto?
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Não. O pesquisador poderá submeter o projeto de pesquisa 
e o plano de trabalho ao edital no Sigaa normalmente. 
Contudo, ressaltamos a importância de não executar a 
pesquisa antes da aprovação do CEP, para os casos em que 
a aprovação é exigida. Além disso, destacamos que a análise 
do CEP costuma ser mais detalhada e demorada do que a 
aprovação institucional por departamento e centro, após o 
cadastro no Sigaa. Em razão desse fato, recomendamos que 
os pesquisadores submetam os projetos à análise do CEP o 
mais breve possível.

1.19. O projeto de pesquisa precisa ser aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) antes da 
submissão da proposta no Sigaa?
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AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Não. A avaliação de mérito dos participantes dos editais será 
baseada na produção científica do pesquisador. A classificação 
levará em consideração o Índice de Produtividade Individual 
(IPI), calculado por meio da soma das pontuações obtidas 
nos itens descritos no Anexo 1 de cada edital e cadastrados 
no Currículo Lattes do proponente.

2.1. Não enviei o Relatório Anual com os resultados 
parciais do meu projeto. Serei prejudicado na 
avaliação?
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A área exibida no projeto de pesquisa é utilizada para distribuir 
os planos de trabalho para avaliadores que atuam em área 
similar, possibilitando assim uma avaliação mais adequada 
(avaliação dos pares). Nesse campo, são disponibilizadas as 
áreas do conhecimento utilizadas pelo CNPq para que seja 
possível a relação com as áreas do conhecimento de cada 
avaliador registradas no Lattes.

Já a classificação da Área Qualis (CAPES) é utilizada 
exclusivamente para analisar a produção científica do 
pesquisador, mais especificamente no que tange aos artigos 
publicados em periódicos, uma vez que é a tabela de áreas 
utilizadas pelo sistema Qualis/CAPES. Nesse sentido, o 
professor poderá escolher, a partir de simulações, aquela Área 
Qualis que resulte em uma pontuação (IPI) mais adequada 
para o edital pretendido.

2.2. Qual a diferença entre a área cadastrada no 
projeto de pesquisa e a área Qualis/CAPES na 
avaliação dos projetos?
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Não. É possível escolher apenas 01 área Qualis/CAPES, 
considerando-se apenas a última área cadastrada no Sigaa 
até o prazo final para atualização, descrito no cronograma do 
edital.

Para informar a área Qualis/CAPES: SIGAA  → Portal do 
Docente → Pesquisa → Área Qualis/CAPES  → Cadastrar.

2.3. Posso escolher mais de uma área Qualis/
CAPES?
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Atualmente a avaliação dos planos de trabalho não ocorre por 
duplo cego, pois o avaliador enxerga quem é o orientador do 
plano. Contudo, não é realizada a avaliação com atribuição 
de notas que serviriam para estabelecer a classificação e 
consequentemente a distribuição de cotas de bolsas.

Conforme descrito nos editais, a classificação será definida 
apenas pela produção científica de cada pesquisador. A 
avaliação dos planos será utilizada apenas com o objetivo de 
estimular que o avaliador insira sugestões de aprimoramento 
do plano, quando julgar necessário, com o objetivo de contribuir 
para as finalidades dos programas de iniciação científica e 
tecnológica.

2.4. Como são realizadas as avaliações dos planos 
de trabalho, são por duplo cego?
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AVALIAÇÃO DA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA  
ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL (IPI)

3.
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O IPI poderá ser simulado por meio da Plataforma Intellectus, 
disponível em “Sigaa → Portal do Docente → Produção 
Intelectual → Meu Currículo”. Na página principal do Intellectus, 
expanda o menu “Currículo” e selecione a opção “Simulação 
de Pontuação” para dar início a sua simulação, escolhendo 
o modelo de pontuação de cada edital e a área que deseja 
simular.

3.1. Onde posso simular o meu IPI?

Sim. Durante o prazo previsto no edital, o pesquisador poderá 
cadastrar uma nova área Qualis no Sigaa que lhe apresente 
uma melhor pontuação do IPI.

3.2. Percebi que a simulação do meu IPI resulta em 
uma maior pontuação quando utilizo uma outra área 
Qualis. É possível escolher uma área diferente?
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Serão computados no IPI do pesquisador apenas os artigos 
científicos publicados no período entre 2018 e 2021 em 
periódicos com classificação A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5, 
considerando a última área Qualis/CAPES cadastrada pelo 
pesquisador no Sigaa. Não haverá pontuação do artigo caso o
periódico não possua área Qualis cadastrada na Capes ou o 
pesquisador não tenha cadastrado a área Qualis no SIGAA.

Para obter a classificação do periódico, o sistema analisa a 
classificação do ISSN do periódico registrado no Lattes na 
Classificação de Periódicos do Quadriênio 2013-2016 do 
Qualis/CAPES (classificação mais recente disponível). Caso o 
periódico não tenha sido classificado neste período, o sistema 
analisa se o ISSN está presente na Classificação de Periódicos 
do Triênio 2010-2012.

Importante destacar que os resultados da Avaliação Quadrienal 
2017-2020 e a consequente divulgação da nova classificação 
Qualis/CAPES está prevista para ocorrer apenas entre o fim 
de 2021 e início de 2022.

3.3. Tenho artigos que não foram pontuados na 
simulação do meu IPI. O que pode ser?
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O docente deverá verificar se a participação como membro 
da comissão está cadastrada no item “Atuação Profissional” 
do seu Currículo Lattes. Em seguida, deverá verificar se no 
registro a descrição da função contém as palavras “Comissão 
de Ética no Uso de Animais”.

3.4. Fui membro da Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA), porém percebi que esta participação 
não está sendo computada na simulação do meu 
IPI. O que pode ser?

O docente deverá verificar se a participação como membro 
da comissão está cadastrada no item “Atuação Profissional” 
do seu Currículo Lattes. Em seguida, deverá verificar se no 
registro a descrição da função contém as palavras “Comissão 
de Pesquisa da UFRN”.

3.5. Fui membro da Comissão de Pesquisa da UFRN, 
porém percebi que esta participação não está sendo 
computada na simulação do meu IPI. O que pode 
ser?
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O docente deverá verificar se a participação como membro 
da comissão está cadastrada no item “Atuação Profissional” 
do seu Currículo Lattes. Em seguida, deverá verificar se no 
registro a descrição da função contém as palavras “Comitê 
de Ética em Pesquisa”.

O docente deverá verificar se a participação como avaliador está 
cadastrada no item “Eventos → Participação em congressos” 
do seu Currículo Lattes. Em seguida, deverá verificar se no 
registro o nome do evento contém as palavras “Congresso de 
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN”.

3.6. Fui membro do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP), porém percebi que esta participação não está 
sendo computada na simulação do meu IPI. O que 
pode ser?

3.7. Fui Avaliador do Congresso de Iniciação 
Científica e Tecnológica da UFRN, porém percebi 
que esta participação não está sendo computada na 
simulação do meu IPI. O que pode ser?



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

O docente deverá registrar os projetos de desenvolvimento 
tecnológico no item “Projetos → Projetos de desenvolvimento 
tecnológico” do seu Currículo Lattes. Para contabilizar 
no edital, o projeto deverá estar em andamento ou ter sido 
finalizado entre 2018 e 2021.

Sim. As produções que foram desenvolvidas neste início de ano 
que estiverem registradas no Lattes no prazo limite previsto 
em edital (30/05/2021) serão levadas em consideração na 
avaliação da produção científica.

3.8. Vou participar do Edital 02/2021 - Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. 
Como faço para registrar no Lattes meus projetos 
de desenvolvimento tecnológico concluídos e em 
andamento?

3.9. Observei que o edital cita que o período a ser 
considerado para análise da produção científica 
incluirá 2021. É isso mesmo?



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ainda 
possui 
dúvidas?
Entre em contato com a 
nossa equipe:

(84) 9 9224-0025

contato@propesq.ufrn.br


