
EDITAL N° 06/2022
PRODUTIVIDADE EM PESQUISA

A Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN torna público o presente edital e convida os pesquisadores da
UFRN a apresentarem propostas para obtenção de auxílio financeiro para apoiar projetos de
pesquisa, de acordo com o estabelecido abaixo.

1. FINALIDADE
Fortalecer a competitividade dos pesquisadores da UFRN nos certames do CNPq destinados à
concessão de bolsas de Produtividade em Pesquisa e bolsas de Produtividade em Desenvolvimento
Tecnológico e Extensão Inovadora, por meio das seguintes ações:
● Identificar pesquisadores que obtiveram mérito reconhecido na proposta apresentada ao CNPq,

contudo, não foram contemplados com bolsa;
● Conceder auxílio financeiro para estimular o desenvolvimento das atividades constantes no

projeto de pesquisa;
● Induzir o aumento da produção científica de excelência dos pesquisadores da instituição;
● Contribuir para a melhoria das notas dos Programas de Pós-Graduação da UFRN, uma vez que o

número de bolsistas de produtividade em pesquisa constitui indicador de excelência no processo
de avaliação da CAPES.



2. PÚBLICO-ALVO
Pesquisadores da UFRN que participaram da Chamada CNPq nº 03/2021 para concessão de Bolsa
de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) ou da Chamada
CNPq nº 04/2021 para concessão de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ), cujos projetos
foram aprovados no mérito, porém não contemplados com bolsa de produtividade por razões de
restrições orçamentárias do CNPq.

3. AUXÍLIOS FINANCEIROS
3.1. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais), financiados pelo Fundo de pesquisa da UFRN.
3.2. Os projetos terão o valor máximo de financiamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3.3. Serão aprovados os 12 (doze) projetos melhor classificados, em ordem decrescente do Índice
Final Classificatório descrito no item 12.
3.4. A concessão dos auxílios financeiros será realizada por meio de termo de outorga, conforme
estabelecido no art. 34 do Decreto 9.283/2018.
3.5. Identificada a conveniência e a oportunidade, e havendo disponibilidade de recursos adicionais
para este edital, a PROPESQ poderá decidir por suplementar os projetos contemplados e/ou aprovar
novos projetos.

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROPONENTE
4.1. Ser docente efetivo na UFRN, docente vinculado ao Programa de Professor Colaborador
Voluntário - PPCV ou Professor Visitante contratado de acordo com legislação específica.
4.2. Possuir titulação mínima de doutor.
4.3. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq e ORCID.
4.4. Ter submetido, no ano de 2021, projeto de pesquisa à Chamada CNPq nº 03/2021 para
concessão de Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT)
ou à Chamada CNPq nº 04/2021 para concessão de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ),
devendo este projeto ter sido aprovado no mérito, contudo, não ter sido contemplado com bolsa de
produtividade por razões de restrições orçamentárias do CNPq.

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição para participar do presente edital deve ser feita via Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas - SIGAA. Para a efetivação da inscrição, o pesquisador deve:
a. Submeter projeto de pesquisa vinculado ao presente edital.
b. Enviar os seguintes arquivos como anexos do projeto de pesquisa, em formato PDF:

i. Documento com informações complementares, conforme modelo disponível no Anexo II.
ii. Proposta de projeto de pesquisa submetida ao CNPq.
iii. Detalhamento do resultado final disponível na Plataforma Carlos Chagas, em que são

explicitadas a aprovação quanto ao mérito da proposta e a nota atribuída.
c. Informar a área Qualis/CAPES que servirá de base para a avaliação da produção científica.



5.2. Será aceito um único projeto por proponente. Na hipótese de envio de um segundo projeto pelo
mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão dos projetos, este
será considerado substituto do anterior, sendo levado em conta para análise apenas o último projeto
recebido.
5.3. Será possível escolher apenas 01 (uma) área Qualis/CAPES, sendo levada em consideração
apenas a última área cadastrada até o final do período para atualização descrito no cronograma do
item 17. Caso não seja informada a área, os artigos publicados em periódicos não serão
computados.
5.4. Funcionalidades no SIGAA relacionadas aos procedimentos de inscrição:
a. Submeter projeto de pesquisa vinculado à edital: Portal do Docente → Pesquisa → Projetos de

Pesquisa → Submeter Projeto Vinculado à Edital.
b. Informar a área Qualis/CAPES: Portal do Docente → Pesquisa → Área Qualis/CAPES →

Cadastrar.

6. BOAS PRÁTICAS CIENTÍFICAS
6.1. Na concepção, proposição e realização do projeto de pesquisa submetido ao presente edital,
bem como na comunicação de seus resultados e nas relações de cooperação estabelecidas, o
pesquisador deve conduzir-se com honestidade intelectual, imparcialidade, veracidade, justiça e
responsabilidade.
6.2. Caso o projeto de pesquisa envolva seres humanos, animais, organismos geneticamente
modificados, células-tronco embrionárias, patrimônio genético e conhecimento tradicional
associado, energia nuclear e materiais radioativos, dados pessoais, dados pessoais sensíveis,
pesquisa com potencial de gerar resíduos, risco ou dano à saúde humana, à segurança e ao meio
ambiente ou envolva outros temas sensíveis, o coordenador deverá observar os critérios de
aprovação estabelecidos nas respectivas normas específicas.

7. ORÇAMENTO
O orçamento deverá detalhar as despesas previstas e ser consistente com a natureza do projeto de
pesquisa, observando os itens financiáveis descritos no item 8, devendo ser anexado arquivo em
formato PDF, conforme modelo disponibilizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa no Anexo II.

8. ITENS FINANCIÁVEIS
8.1. Os recursos da presente chamada serão destinados ao financiamento de itens de custeio,
compreendendo:
a. Material de consumo
b. Diárias
c. Passagens e despesas de locomoção
d. Serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica



9. APROVAÇÃO INSTITUCIONAL
9.1. Os projetos submetidos serão enviados automaticamente por meio de processo eletrônico na
Mesa Virtual para aprovação do Departamento de Execução e homologação do Centro respectivo
(ou aprovação e homologação pela Unidade Acadêmica Especializada, quando for o caso),
conforme estabelecido na Resolução 130/2018-CONSEPE.
9.2. A aprovação e homologação institucionais não compreendem a avaliação de mérito dos
projetos, que será realizada conforme critérios descritos no item 10 a seguir.

10. MÉRITO CIENTÍFICO
10.1. O mérito científico será aferido pela nota atribuída pelo CNPq ao projeto de pesquisa,
decorrente de participação na Chamada CNPq nº 03/2021 para concessão de Bolsa de
Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) ou na Chamada CNPq
nº 04/2021 para concessão de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ), conforme detalhamento
do resultado final disponível na Plataforma Carlos Chagas.
10.2. Os critérios de julgamento adotados pelo CNPq estão descritos nas chamadas citadas no item
anterior e nos respectivos anexos com os critérios e pesos estabelecidos pelos respectivos Comitês
de Assessoramento, consideradas as especificidades intrínsecas de cada área do conhecimento.

11. AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
11.1. A avaliação da produção científica do pesquisador será realizada a partir do Índice de
Produtividade Individual (IPI), calculado por meio da soma das pontuações obtidas nos itens
descritos no Anexo I e cadastrados no Currículo Lattes do CNPq até a data descrita no item 17,
obedecendo aos tetos de pontuação estabelecidos, quando houver.
11.2. O período considerado para o cálculo do IPI será o compreendido entre 2019 e 2022.
11.3. Para pesquisadoras que foram beneficiárias de LICENÇA MATERNIDADE entre os anos de
2019 e 2022, será acrescentado um ano no período considerado para avaliação de mérito, desde
que a proponente registre essa informação no Currículo Lattes do CNPQ até a data prevista no item
17.
11.4. Em relação aos artigos científicos publicados em periódicos, será computada somente a
produção científica em periódicos classificados no Qualis/CAPES de periódicos, abrangendo os
estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C.
11.5. A pontuação dos artigos científicos publicados em periódicos é calculada com base nas
classificações Qualis já consolidadas (2013-2016 e, subsidiariamente, 2010-2012).
11.5.1 Caso determinado periódico seja classificado em mais de uma área de avaliação no
Qualis/CAPES, será considerada a classificação mais vantajosa.
11.6. O pesquisador poderá simular o Índice de Produtividade Individual (IPI) obtido 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).
11.7. A partir do Índice de Produtividade Individual (IPI), será calculado o Fator de Produtividade em
Pesquisa Individual (FPPI), computado no valor de 0 a 10.



11.8. Se o IPI for maior ou igual a 1000, o FPPI será igual a 10. Caso o IPI seja um valor menor que
1000, o FPPI será o valor do IPI dividido por 100.

Cálculo do FPPI

Se IPI ≥ 1000, então FPPI = 10

Se IPI < 1000, então FPPI = IPI/100

12. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
12.1. A classificação será realizada com base no Índice Final Classificatório (IFC) que corresponde à
média ponderada do FPPI, com peso 4 (quatro), e do Mérito Científico (MC), com peso 6 (seis).

Cálculo do IFC

IFC = [(FPPI x 4) + (MC x 6)] / 10)

12.2. Serão utilizados como critérios de desempate, na seguinte ordem:
a. Mérito Científico;
b. Fator de Produtividade em Pesquisa Individual;
c. Maior Idade.
12.3. A classificação das candidaturas será feita a partir das seguintes áreas de avaliação: Ciências
Exatas, da Terra e Engenharias; Ciências da Vida; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.
12.4. A seleção dos contemplados levará em consideração a demanda proporcional de projetos de
pesquisa submetidos ao presente edital, em cada área de avaliação citada acima, garantindo-se no
mínimo um projeto contemplado em cada área.

13. COMPROMISSOS DO BENEFICIÁRIO
13.1. Submeter, obrigatoriamente, novo projeto ou reapresentar o projeto anterior à Chamada para
concessão de Bolsa na modalidade Produtividade em Pesquisa (PQ) ou à Chamada para concessão
de Bolsa na modalidade Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT),
a serem lançadas pelo CNPq em 2022 e, caso não seja contemplado, no ano seguinte.
13.2. Enviar o comprovante de submissão do projeto, citado no item anterior, até o 10º dia após o
encerramento do prazo das referidas chamadas para o email pesquisa@propesq.ufrn.br.
13.3. Comparecer à cerimônia de assinatura do Termo de Outorga, salvo por impedimento
justificado.
13.4. Participar dos seminários de avaliação, que serão organizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, e
realizar a prestação de contas, conforme item 15.
13.5. Participar obrigatoriamente como consultor ad hoc do processo de avaliação de projetos de
pesquisa, de planos de trabalho e do Congresso de Iniciação Científica da UFRN, sempre que
requisitado, salvo por impedimento justificado.



14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
14.1. O resultado preliminar do julgamento das propostas será divulgado no site da Pró-Reitoria de
Pesquisa (www.propesq.ufrn.br) por meio da disponibilização da lista com as propostas
contempladas.
14.2. Após a divulgação do resultado preliminar, o proponente poderá apresentar recurso, por meio
de formulário eletrônico disponibilizado no site da PROPESQ, no período descrito no cronograma do
item 17.
14.3. O resultado final do julgamento das propostas será divulgado no site da Pró-Reitoria de
Pesquisa (www.propesq.ufrn.br), em que ficará disponível a lista com as propostas contempladas.

15. PRESTAÇÃO DE CONTAS
15.1. A prestação de contas observará as etapas de monitoramento e avaliação por meio de
formulário de resultado e de prestação de contas final por meio da apresentação de relatório,
considerando o que disporá o Termo de Outorga e observado o disposto no Decreto nº 9.283/2018
e na normativa própria a ser divulgada pela PROPESQ.
15.2. É reservado à PROPESQ o direito de acompanhar e avaliar a execução do projeto de pesquisa
e fiscalizar in loco a utilização dos recursos durante a vigência do processo.
15.2.1. Durante a execução do projeto de pesquisa, a PROPESQ poderá, a qualquer tempo, promover
visitas técnicas ou solicitar informações adicionais visando ao monitoramento e à avaliação desta
ação.
15.3. O proponente deverá informar à PROPESQ toda e qualquer alteração relativa à execução do
projeto de pesquisa e, nos casos em que for necessária, solicitar anuência prévia da PROPESQ por
meio de pedido devidamente justificado, observado o disposto no Decreto nº 9.283/2018 e na
normativa própria a ser divulgada pela PROPESQ.
15.3.1. Durante a fase de execução do projeto de pesquisa, toda e qualquer comunicação com a
PROPESQ deverá ser promovida por meio do e-mail pesquisa@propesq.ufrn.br.
15.4. O proponente deverá encaminhar à PROPESQ, por meio do formulário online específico, o
Relatório de Execução do Objeto (REO) no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do término da
vigência do respectivo projeto, em conformidade com o Termo de Outorga e com o disposto no
Decreto nº 9.283/2018 e na normativa própria a ser divulgada pela PROPESQ, sob pena de
ressarcimento dos valores despendidos pela UFRN e demais penalidades previstas na legislação de
regência.
15.4.1. Todos os campos do REO deverão ser devidamente preenchidos.
15.4.2. O REO deverá conter, obrigatoriamente:
a) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento dos objetivos e metas do Projeto
Institucional de Pesquisa;
b) a demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados;
c) o comparativo das metas cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso de
discrepância, referentes ao período a que se o REO; e
d) informações sobre a execução das atividades de divulgação científica por meio de textos, links de
acesso, endereços eletrônicos, fotografias, vídeos ou áudios, dentre outros produtos que poderão
ser disponibilizados em repositórios públicos e utilizados pela UFRN em suas atividades de
comunicação institucional.



15.5. Caso o REO não seja aprovado, ou apresente indícios de irregularidade, a UFRN solicitará ao
beneficiário que apresente o relatório de execução financeira, conforme modelo a ser divulgado pela
PROPESQ.
15.6. A critério da PROPESQ, o relatório de execução financeira poderá ser exigido do beneficiário
independente da avaliação do REO.
15.7. O coordenador do projeto deverá manter sob sua guarda os comprovantes de despesas
relacionadas ao auxílio concedido no âmbito deste edital, além de inseri-los em plataforma indicada
pela PROPESQ durante a execução do projeto.
15.8. A documentação gerada até a aprovação da prestação de contas final deverá ser organizada e
arquivada pelo responsável pela pesquisa, separada por projeto, pelo prazo de cinco anos, contado
da data da aprovação da prestação de contas final.
15.8.1. A PROPESQ poderá solicitar o envio de cópia da documentação original ou digitalizada.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O presente edital é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de
2015, e pelos preceitos de direito público inseridos no Marco Legal de CT&I, Lei nº 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de
2018, e, em especial, pelas normas internas da UFRN.
16.2. Os casos omissos neste edital e nas normas citadas no item anterior, bem como interpretados
de modo discrepante quanto à sua aplicação, serão resolvidos pela PROPESQ.
16.3. A Pró-Reitoria de Pesquisa poderá solicitar, a qualquer tempo, a comprovação das
informações prestadas pelo proponente.

17. DATAS IMPORTANTES

Evento/Atividade Data

Lançamento do Edital 04/05/2022

Submissão de projetos e planos de trabalho no SIGAA 04/05/2022 a 03/06/2022

Atualização do currículo na plataforma Lattes do CNPq 16/06/2022

Atualização da área Qualis/CAPES no SIGAA 16/06/2022

Divulgação preliminar do resultado 17/08/2022

Período recursal 17/08/2022 a 26/08/2022

Divulgação do resultado final 31/08/2022

Período para execução do projeto 01/10/2022 a 30/09/2024

Natal, 04 de maio de 2022.



Sibele Berenice Castellã Pergher
Pró-Reitora de Pesquisa

Elaine Cristina Gavioli
Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa



Anexo I - Tabela de Pontuação
ITENS CURRÍCULO LATTES PONTUAÇÃO TETO

A. PRODUÇÃO

1. Artigos publicados em periódicos

1.1 Completo com Qualis A1 100 pontos -

1.2 Completo com Qualis A2 80 pontos -

1.3 Completo com Qualis B1 60 pontos 4

1.4 Completo com Qualis B2 50 pontos 4

1.5 Completo com Qualis B3 30 pontos 3

1.6 Completo com Qualis B4 20 pontos 3

1.7 Completo com Qualis B5 15 pontos 3

2. Trabalhos publicados em anais de eventos científicos

2.1 Completo 25 pontos 3

2.2 Resumo Expandido 15 pontos 3

2.3 Resumo 10 pontos 3

3. Avaliação do eCICT

3.1 Participação como avaliador do eCICT 25 pontos 3

4. Livro ou capítulo de livro

4.1 Livro publicado 100 pontos 3

4.2 Capítulo de livro publicado 35 pontos 3

4.3 Organização de obra publicada 30 pontos 2

5. Tradução

5.1 Tradução de livro 50 pontos 2

5.2 Tradução de artigo 25 pontos 2

6. Produção artística/cultural

6.1 Música 30 pontos 4

6.2 Partitura musical 20 pontos 4

6.3 Artes cênicas 30 pontos 4

6.4 Artes visuais 30 pontos 4

6.5 Outra produção artística/cultural 15 pontos 4

7. Propriedade intelectual

7.1 Patente depositada 150 pontos -

7.3 Programa de computador registrado 20 pontos 3

7.4 Cultivar protegida 150 pontos -



7.5 Desenho industrial registrado 20 pontos -

7.6 Marca registrada 20 pontos 3

7.7 Topografia de circuito integrado registrada 75 pontos -

7.8 Produtos 15 pontos 3

7.9 Processos ou técnicas 20 pontos 3

B. ORIENTAÇÕES

1. Orientações concluídas

1.1 Supervisão de pós-doutorado 20 pontos -

1.2 Tese de doutorado 35 pontos -

1.3 Dissertação de mestrado 25 pontos -

1.4 Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização* 15 pontos 5

1.5 Trabalho de conclusão de curso de graduação 10 pontos 15

1.6 Iniciação Científica 15 pontos 15

2. Coorientações concluídas

2.1 Tese de doutorado 20 pontos -

2.2 Dissertação de mestrado 15 pontos -

3. Orientações em andamento

3.1 Supervisão de pós-doutorado 15 pontos -

3.2 Tese de doutorado 30 pontos -

3.3 Dissertação de mestrado 20 pontos -

3.4 Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização 10 pontos 5

3.5 Trabalho de conclusão de curso de graduação 5 pontos 15

3.6 Iniciação Científica 10 pontos -

4. Coorientações em andamento

4.1 Tese de doutorado 15 pontos -

4.2 Dissertação de mestrado 10 pontos -

C. COMISSÕES

1. Participação como representante de unidade em colegiado vinculado à PROPESQ/UFRN

1.1 Comissão de Pesquisa/Comitê Institucional de Iniciação Científica e
Tecnológica/Comissão de Ética em Pesquisa/Comissão de Ética no Uso de Animais

50 pontos 1



Anexo II - Informações Complementares
Escaneie com a câmera do celular ou clique sobre a imagem para ter

acesso aos anexos

Modelos de Documentos Complementares ao Projeto de Pesquisa

Informações Complementares

https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/202219001670b8110681962cfd4ccda3f2/Modelo_Edital_de_Produtividade_2022_-_Informac807o771es_complementares.docx

