
ERRATA
EDITAL N° 06/2022 - PRODUTIVIDADE EM PESQUISA

A Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN torna pública a retificação dos itens 11 e 17 do Edital N°
06/2022 - PRODUTIVIDADE EM PESQUISA, de 04 de maio de 2022, conforme a seguir especificado,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

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

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, 17 de agosto de 2022.

Sibele Berenice Castellã Pergher
Pró-Reitora de Pesquisa
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Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa


