
RESULTADO PRELIMINAR
EDITAL N° 07/2022
INICIAÇÃO TECNOLÓGICA NA ESUFRN

A Pró-Reitoria de Pesquisa torna público o Resultado Preliminar referente ao Edital nº 07/2022 - INICIAÇÃO TECNOLÓGICA NA
ESUFRN.

Em caso de dúvidas, disponibilizamos um informativo a seguir sobre como foi realizada a distribuição de cotas.
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Como foi determinado o número de cotas concedidas a cada pesquisador?

Apenas pesquisadores classificados foram contemplados com cotas de bolsa. A classificação foi determinada por meio do Índice de Produtividade
Individual (IPI) alcançado por cada pesquisador, sendo realizada uma classificação específica para cada tipo de bolsa: PIBITI (Graduação) e PIBITI
ESUFRN (Técnico). Não foi utilizada a avaliação dos projetos de pesquisa para determinar a classificação, de modo que a avaliação de mérito das
propostas levou em consideração apenas a produção científica de cada pesquisador.

Como foi calculado o IPI?

O Índice de Produtividade Individual (IPI) é calculado por meio da soma das pontuações obtidas nos itens descritos no Anexo 1 do edital, obedecendo
aos tetos de pontuação, quando houver.

O período considerado para o cálculo do IPI foi o compreendido entre 2019 e 2022, excetuando-se para as pesquisadoras que indicaram que foram
beneficiárias de licença maternidade nesse período, em que o intervalo considerado foi o compreendido entre 2018 e 2022.

Em relação aos artigos científicos publicados em periódicos, a pontuação foi calculada com base nas classificações Qualis já consolidadas (2013-2016
e, subsidiariamente, 2010-2012). Caso determinado periódico seja classificado em mais de uma área de avaliação no Qualis/CAPES, foi considerada a
classificação mais vantajosa.

O pesquisador poderá simular o IPI calculado por meio do sistema Intellectus, disponível no SIGAA (Portal Docente - Produção Intelectual - Meu
Currículo - Acessar o Intellectus com o mesmo login e senha do SIGAA - Currículo - Simulação de Pontuação - Escolher o modelo de pontuação
"PROPESQ - 2022" ou “PROPESQ - 2022 (ESPECIAL MATERNIDADE)” e a área CAPES).

Além da simulação detalhada, o pesquisador poderá consultar o IPI calculado no SIGAA (Portal Docente → Pesquisa → Planos de Trabalho →
Resultado da Distribuição de Cotas). Nessa tela, estarão disponíveis todos os IPIs gerados ao longo do ano, inclusive aqueles referentes a testes
realizados no sistema pela equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa. Para esse edital, a informação considerada para fins de classificação é a disponível na
seção Índices de Produtividade Gerados para o Ano Corrente:
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● Gerado em 15/08/2022 16:04 - Produtividade - 08/22 (Padrão) - Para docentes não beneficiários de licença maternidade durante o ciclo de
avaliação;

● Gerado em 16/08/2022 09:42 - Produtividade - 08/22 (Maternidade) - Para docentes beneficiários de licença maternidade durante o ciclo de
avaliação.

RESULTADO PRELIMINAR - PIBITI (Graduação)

Pesquisador IPI Demanda Concedidas

CLAUDIA CRISTIANE FILGUEIRA MARTINS RODRIGUES 740 1 1

CLEONICE ANDREA ALVES CAVALCANTE 720 1 1

ELIANE SANTOS CAVALCANTE 855 1 1

ISABELLE MARIA MENDES DE ARAÚJO 325 2 2

MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE 320 1 1

RESULTADO PRELIMINAR - PIBITI ESUFRN (Técnico)

Pesquisador IPI Demanda Concedidas

ELISANGELA FRANCO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 1.170 1 1

MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE 320 1 1
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