
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

EDITAL Nº 04/2018/PRPI – APOIO A PROJETOS DE
PESQUISA 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA), por intermédio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (PRPI), torna público o presente edital de apoio a projetos de pesquisa
cadastrados na PRPI e convida seus pesquisadores a apresentarem propostas que atendam aos
termos aqui estabelecidos.

1. DA NATUREZA

1.1. Este edital foi idealizado como componente de uma política institucional de fomento e
amparo à pesquisa no âmbito da UFCA, viabilizada pela PRPI, contemplada no PDI 2016-
2020 UFCA, amparado nos itens:

● Ampliação e consolidação do número de grupos de pesquisa, projetos e bolsistas de
iniciação  científica  e  tecnológica  e  pesquisadores  bolsistas  de  produtividade  em
pesquisa;

● Estímulo  à  cooperação  institucional  entre  os  programas  de  pós-graduação  e
cooperação acadêmica com os grupos de pesquisa, visando à excelência em pesquisa,
à inserção e à referência nacional;

● Ampliação da qualificação dos recursos humanos e da produção científica com forte
articulação com a pós-graduação.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos executados no âmbito de grupos de
pesquisa certificados pela UFCA, em qualquer área do conhecimento, visando assegurar o
andamento  de  suas  atividades  e  promovendo  a  ampliação  da  produção  e  da  divulgação
científica por pesquisadores da UFCA.
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3. DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1.  As  propostas  aprovadas  serão  contempladas  com  recursos  oriundos  de  emenda
parlamentar individual, regulamentada pela Portaria Interministerial Nº 10, de 23 de janeiro
de  2018,  alocados  na  rubrica  de  custeio,  disponibilizado  na  modalidade  de  TED,
correspondentes a um valor total  de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),  disponíveis para
utilização até 15 de dezembro de 2018.

3.2. Serão destinados até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada proposta aprovada.

3.3.  Será reservada a quota mínima de  25% dos recursos para propostas coordenadas por
proponentes enquadrados como recém-doutores (primeiro título de doutorado obtido a partir
de 2015).

3.4. O montante de R$ 200.000,00 será disposto, conforme aprovado pelo MEC no plano de
execução financeira, obedecendo a seguinte disposição:

● R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para auxílio a estudantes;
● R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para diárias para pesquisadores;
● R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para passagens para pesquisadores;
● R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para material de consumo;
● R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para pagamento de serviços a terceiros.

4. DOS ITENS FINANCIÁVEIS

4.1.  Os  recursos  serão  destinados  ao  financiamento,  devidamente  justificado,  de  itens  de
custeio relativos aos projetos aprovados neste Edital e compatíveis com os objetivos descritos
no item 2.1, compreendendo:

4.1.1 Materiais de consumo, reagentes, componentes, peças de reposição de equipamentos e
outros itens não permanentes e não patrimoniáveis, desde que indisponíveis no almoxarifado
da UFCA;

4.1.2.  Serviços  de  terceiros,  pessoa  jurídica,  de  caráter  eventual,  envolvendo  análises  de
amostras em laboratórios, aquisição de matrizes de células, software, instalação, recuperação
e manutenção de equipamentos;

4.1.3.  Despesas  com  publicação  de  artigos  científicos  em  periódicos  indexados,  com
classificação Qualis igual ou superior a B2;
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4.1.4. Passagens e diárias nacionais para servidores da UFCA para a realização de visitas
técnicas, pesquisas de campo ou para a apresentação de trabalhos em eventos científicos e/ou
tecnológicos  de  abrangência  nacional  (para  passagens  e  diárias)  ou  internacional  (para
diárias);

4.1.5.  Despesas  com a  inscrição  em eventos  científicos  e/ou  tecnológicos  de  abrangência
nacional ou internacional para apresentação de trabalhos;

4.1.6.  Auxílio  financeiro  a  estudantes  vinculados  a  programas  stricto  sensu  da  UFCA,  e
devidamente cadastrados no  grupo de pesquisa do proponente,  desde que os mesmos não
sejam bolsistas ou estudantes de graduação.

4.2. Não será financiada nenhum outro tipo de despesa que não as destacadas no Item 4.1,
salvo explícita exceção, com anuências do Comitê Gestor do edital e do Setor de Compras da
UFCA.

5. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

5.1. Os critérios de elegibilidade indicados a seguir são obrigatórios.

5.2. O atendimento aos mesmos é considerado imprescindível para o exame da proposta, seu
enquadramento, análise e julgamento.

5.3.  A  ausência  ou  insuficiência  de  informações  sobre  quaisquer  deles  resultará  na
desclassificação da proposta. 

5.4. DOS PROPONENTES

5.4.1. Ser docente efetivo em atividade na UFCA, com o título de doutor(a), em regime de
dedicação exclusiva ou 40 horas semanais de trabalho.

5.4.2. Estar cadastrado como Pesquisador ou Líder no grupo de pesquisa da UFCA vinculado
à proposta submetida, com situação “Certificado” no Diretório dos Grupos de Pesquisa no
Brasil do CNPq.

5.4.3. Ficam dispensados de cumprir o item 5.4.2 os proponentes cujo ingresso na UFCA
tenha ocorrido nos últimos 12 (doze) meses, considerando até o último dia de inscrições.

5.4.4. Não apresentar nenhuma condição de inadimplência junto à PRPI.
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5.5. DAS PROPOSTAS

5.5.1. As propostas devem estar claramente caracterizadas como de pesquisa científica, de
desenvolvimento tecnológico ou de inovação.

5.5.2.  A proposta  deve estar  alinhada com ao menos uma linha de pesquisa do  grupo de
pesquisa correspondente.

5.5.3. As propostas deverão ser apresentadas na forma de Projeto de Pesquisa.

5.5.4. Os projetos de pesquisa submetidos a este edital devem se enquadrar em uma das
seguintes categorias:

(a) projeto em andamento,  cadastrado previamente na PRPI via fluxo contínuo ou por
intermédio de editais da PRPI ou de órgão(s) público(s), privado(s) e da sociedade
civil de fomento à pesquisa;

(b) projeto novo, ainda não avaliado.

5.5.5. No caso dos projetos em andamento, aos quais se refere o item 5.5.4(a), somente serão
considerados  elegíveis  aqueles  cujos  cronogramas  abrangem todo  o  período  de  execução
financeira previsto no cronograma deste edital.

5.5.6.   As  propostas  vinculadas  a  projetos  de  pesquisa  em andamento  devem apresentar
obrigatoriamente as seguintes informações:

(a) título do projeto de pesquisa;

(b) resumo (máximo de 200 palavras);

(c) palavras-chave do projeto  (de duas até quatro);

(d) detalhamento  da  utilização  dos  recursos,  identificando  os  pesquisadores  a  serem
beneficiados.
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5.5.7.  As  propostas  vinculadas  a  projetos  de  pesquisa  enquadrados  como  novos  devem
apresentar, obrigatoriamente, as seguintes informações:

(a) título do projeto de pesquisa;

(b) grande área/área de concentração predominante do projeto segundo o CNPq 
(https://goo.gl/JB3tAs);

(c) grupo de pesquisa vinculado ao projeto;

(d) linha de pesquisa do grupo de pesquisa vinculado ao projeto;

(e) resumo (máximo de 200 palavras);

(f) palavras-chave do projeto  (de duas até quatro);

(g) introdução (incluindo a fundamentação teórica e a qualificação do principal problema
a ser abordado);

(h) objetivos e metas a serem alcançados;

(i) metodologia a ser empregada;

(j) principais contribuições científicas, tecnológicas ou de inovação da proposta;

(k) cronograma de execução do projeto (com duração de 12 a 36 meses, especificando 
mês e ano de início e término da execução);detalhamento da utilização dos recursos, 
identificando os pesquisadores a serem beneficiados;

(l)  referências bibliográficas.

5.5.8. Além das informações exigidas no item 5.5.6 e 5.5.7, poderão ser acrescidas outras
informações julgadas relevantes, como por exemplo:

     (a) grau de interesse e comprometimento de empresas com o escopo da proposta, quando
for o caso; 
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   (b)  equipe  de  pesquisadores  participantes  do  projeto  (nome  completo  /  instituição  /
titulação);

      (c) indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas com outros centros de pesquisa
na área;

(d) disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento do
projeto;

(e) indicação de recursos financeiros de outras fontes aportados por eventuais Agentes
Públicos e Privados parceiros, devidamente comprovados.

5.5.9. As propostas devem ser escritas, preferencialmente, em fonte serifada, da família Times
New Roman,  com tamanho 12 e  espaçamento  simples  entre  linhas,  não  ultrapassando 15
(quinze) páginas totais, excluindo as Referências Bibliográficas.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

6.1. As propostas devem ser submetidas a este edital exclusivamente pelo(a) coordenador(a)
do projeto de pesquisa.

6.2. Será aceita apenas 01 (uma) proposta por um mesmo proponente. Serão desclassificadas
as propostas excedentes, permanecendo aquela enviada por último.

6.3. Será aceita apenas 01 (uma) proposta por grupo de pesquisa. Serão desclassificadas as
propostas excedentes, permanecendo aquela enviada por último.

6.4. As propostas devem ser encaminhadas à PRPI exclusivamente via Internet, por meio da
plataforma  Cadastro  Unificado  de  Ações  Acadêmicas
(https://acoesacademicas.ufca.edu.br/index.php/prpi/edital-04-2018),  conforme  cronograma
estabelecido neste Edital.

6.5. As propostas devem ser encaminhadas à PRPI até às 23:59 (vinte e três horas e cinquenta
e  nove  minutos),  horário  local,  da  data  limite  de  submissão  das  propostas,  conforme
cronograma estabelecido neste Edital.

6.6.  Todos  os  arquivos  referentes  a  uma proposta  devem ser  gerados  fora  da  plataforma
Cadastro Unificado de Ações Acadêmicas e anexados a esta, exclusivamente no formato PDF,
limitando-se a 5,0 MB (cinco megabytes).

6.7. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo
final de recebimento estabelecido no Subitem 6.5 acima.
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6.8.  O  proponente  deverá  anexar,  somente  em  caso  de  projetos  novos,  no  momento  da
inscrição de sua proposta, cópia(s) digitalizada(s) em PDF do(s)  Termo(s) de Concordância
do(s)  Pesquisadores  integrante(s)  da  equipe  do  projeto,  caso  tenha  acrescido  a  proposta
informações referentes ao item 5.5.8(a).

6.9. Constatado o envio de propostas idênticas por proponentes diferentes, ambas as propostas
serão sumariamente desclassificadas.

7. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO

7.1. A seleção das propostas inscritas, em resposta a esta chamada, será realizada por um
Comitê  Gestor  indicado,  conjuntamente,  pelo  Pró-reitor  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e
Inovação e pelos coordenadores de Pesquisa e de Inovação da UFCA, aprovado pela Câmara
de Pesquisa da UFCA, com a assessoria de consultores ad hoc externos a esta universidade.

7.2. Não será permitido integrar o Comitê Gestor o pesquisador responsável por uma proposta
inscrita nesta chamada pública.

7.3.  Concluído  o  julgamento,  o  Comitê  Gestor  elaborará  uma  relação  das  propostas
aprovadas.

7.4. É vedado aos membros do Comitê Gestor:

   (a) conduzir a avaliação de propostas em que haja conflito de interesses;

   (b) divulgar, antes do anúncio oficial, os resultados de qualquer julgamento;

   (c) fazer cópia de documento interno;

   (d) discriminar áreas ou linhas de pensamento;

   (e) não levar em consideração, sem razão justificada, nas suas recomendações, os pareceres
dos consultores ad hoc;

   (f) desvirtuar o significado do conteúdo dos pareceres dos consultores ad hoc;

   (g) emitir parecer em recurso contra decisão sua; e

   (h) comportar-se como representante de um curso ou de uma unidade acadêmica.

7.5. DOS PROJETOS DE PESQUISA

7.5.1.  Os  projetos  em andamento cumprindo o  exigido no item  5.5.5 serão  considerados
aprovados.
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7.5.2.  Cada  projeto  novo  será  avaliado,  inicialmente,  por  02  (dois)  consultores  ad  hoc
externos, os quais emitirão pareceres quanto ao seu mérito técnico-científico, observando os
aspectos a seguir.

Item Critério de análise e julgamento dos projetos de pesquisa
Pontuação

máxima
A Clareza na apresentação do tema e delimitação do problema 10

B
Qualidade das referências bibliográficas utilizadas, considerando 
atualização, relevância e adequação ao tema de pesquisa

10

C Clareza na definição dos objetivos e metas 10

D
Originalidade e/ou relevância da pesquisa para o desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação do país

20

E
Adequação da metodologia e do cronograma de execução ao(s) 
objetivo(s) proposto(s)

20

F
Potencial de impacto dos resultados do ponto de vista técnico-
científico, de inovação, difusão, socioeconômico, ambiental e cultural

15

G

No caso de projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação: 
correlação do projeto com demandas de organizações públicas, 
privadas e da sociedade civil e relacionadas a criação ou melhoria de 
produtos, processos ou serviços

OU

No caso de projetos de pesquisa: potencial de avanço científico do 
projeto em relação à fronteira do conhecimento.

15

7.5.3. Cada consultor  ad hoc deverá emitir parecer técnico-científico enquadrando, ao final,
o(s) Projeto(s) de Pesquisa analisado(s) em um dos casos a seguir.

Não  recomendado:  quando  o  projeto  está  inadequado  e,  por  este  motivo,  deve  ser
desclassificado;

Recomendado: quando o projeto possui mérito técnico-científico.

7.5.4. Um Projeto de Pesquisa somente poderá ser enquadrado como “Recomendado” quando
obtiver ao menos 70 pontos.
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7.5.5.  Os  dois  pareceres  iniciais  referentes  a  um Projeto  de  Pesquisa  serão  considerados
divergentes quando estes o enquadrarem como “Não recomendado” e “Recomendado”.

7.5.6. Havendo divergência nos pareceres dos dois consultores convidados inicialmente, será
considerado o parecer de um terceiro consultor ad hoc.

7.5.7. O Projeto de Pesquisa que obtiver dois pareceres enquadrando-o em “Recomendado”
será considerado aprovado.

7.5.8.  O  Projeto  de  Pesquisa  “Não  recomendado”  por  dois  consultores  ad  hoc será
desclassificado.

7.6. DOS CURRÍCULOS

7.6.1. Cada proposta terá uma pontuação devido ao currículo Lattes de seu proponente que
será calculada considerando sua produção técnica, científica, artística e cultural, segundo o
barema do Anexo 1, a Área de Avaliação informada pelo proponente, e o Qualis Periódicos do
quadriênio 2013-2016.

7.6.2. Para fins de contabilização da pontuação da produção técnica,  científica,  artística e
cultural, será considerada a produção de 2013 até a data de encerramento das inscrições.

7.6.3. Qualquer atualização no currículo Lattes do proponente realizada após o término das
inscrições será desconsiderada.

7.6.4. O proponente receberá pontuação por estar vinculado ao quadro de docentes de curso
de pós-graduação  stricto sensu, bastando para isso anexar, no momento da inscrição de sua
proposta,  cópia  digitalizada  de  declaração  que  comprove  vínculo  atual  como  membro
permanente ou colaborador do quadro docente de curso de pós-graduação stricto sensu cujo
nível de classificação atual segundo a CAPES seja maior ou igual a 3 (três).

7.6.5. Somente serão aceitas declarações emitidas e assinadas pelo coordenador do curso ou
portaria de designação, caso o pesquisador ocupe o cargo de coordenador.

7.6.6. Para o cálculo e a comparação das pontuações dos currículos Lattes será utilizada uma
casa decimal.

7.6.7.  O cômputo  da  pontuação  do  currículo  Lattes  do  proponente  será  realizado  com o
auxílio do software scoreLattes, disponível em https://goo.gl/iqtfLC.
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7.6.8. Os projetos aprovados nas áreas a seguir, que priorizem a visão do semiárido, conforme
orienta o PDI da UFCA, terão um acréscimo de 11 pontos sobre a nota do currículo Lattes de
seu proponente:
    • Água;

    • Agricultura e pecuária;

    • Artes, memória e cultura;

    • Biotecnologia;

    • Cidades inteligentes;

    • Educação básica;

    • Empreendedorismo e inovação;

    • Energias renováveis;

    • Meio ambiente;

    • Nanotecnologia;

    • Planejamento e desenvolvimento urbano territorial;

    • Políticas públicas  e governança;

    • Saúde coletiva;

    • Tecnologia assistiva;

    • Turismo.

7.6.9.  Serão  desconsideradas  quaisquer  diferenças  constatadas  por  proponente  na
contabilização  de  sua  pontuação  do  currículo  Lattes  ocasionada  pelo  preenchimento
inadequado de seu currículo na Plataforma Lattes.

8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

8.1. Os recursos serão distribuídos considerando-se as seguintes grandes áreas:

(a) Ciências Agrárias

(b) Ciências Exatas e da Terra
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(c) Ciências Biológicas

(d) Ciências da Saúde 

(e) Ciências Humanas

(f) Ciências Sociais Aplicadas

(g) Engenharias

(h) Lingüística, Letras e Artes

8.2. A quantidade de recursos destinados a uma grande área será proporcional  ao montante
solicitado por projetos de  pesquisa aprovados nas grandes áreas dos respectivos grupos de
pesquisa.

8.3.  As  propostas  serão  classificadas  pelas  grandes  áreas  dos  projetos  de  pesquisa
correspondentes, segundo a ordem decrescente da pontuação dos currículos Lattes de seus
proponentes. 

8.4. No caso de empate, vencerá a proposta cujo proponente é bolsista de Produtividade  em
Pesquisa do CNPq ou Bolsista de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à
Inovação Tecnológica da Funcap ou docente permanente ou colaborador de programa de pós-
graduação stricto sensu, nesta ordem. Persistindo o empate, vencerá a proposta cujo Projeto
de Pesquisa fora melhor avaliado nos itens (D), (E) e (F) que constam no item 6.7.3, segundo
esta ordem. 

8.5.  A distribuição  dos  recursos  ocorrerá  do  seguinte  modo.  Primeiramente,  para  uma
determinada  grande  área,  contempla-se  cada  proposta  aprovada,  segundo  a  ordem  de
classificação estabelecida, até que os recursos se esgotem. 

8.6.  Caso  haja  recursos  excedentes  em  uma  grande  área,  estes  serão  distribuídos
considerando-se  todas  as  propostas  aprovadas,  capazes  de  recebê-los  (compatível  com os
orçamentos), dentre todas as grandes áreas, segundo a ordem decrescente da pontuação do
currículo Lattes de seus proponentes. 

9. DO RESULTADO DO JULGAMENTO

9.1.  A relação das propostas  aprovadas  na presente Chamada será divulgada no endereço
https://acoesacademicas.ufca.edu.br/index.php/prpi/index/pages/view/edital-04-2018-
resultados.
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9.2. Todo proponente participante da presente chamada terá acesso aos pareceres sobre sua
proposta,  preservada  a  identificação  dos  pareceristas,  no  momento  da  divulgação  do
Resultado Preliminar.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Caso o proponente tenha justificativa clara e objetiva para contestar o indeferimento de
inscrições  ou  o  resultado preliminar  do  julgamento  das  propostas,  este  poderá  apresentar
recurso  utilizando  o  formulário  do  Anexo  2,  disponível  no  endereço
https://acoesacademicas.ufca.edu.br/index.php/prpi/index/pages/view/edital-04-2018-anexos.

10.2. O recurso deverá ser dirigido ao Comitê Gestor deste edital, responsável pela análise de
todos os recursos interpostos, e encaminhado para o e-mail da Divisão de Fomento à Pesquisa
(dfp.prpi@ufca.edu.br) até às 23:59 do último dia para o envio de recursos, conforme o prazo
estabelecido no cronograma deste edital.

11. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

11.1. A utilização dos recursos concedidos por este edital segue, necessariamente, a legislação
vigente dos órgãos executivos do governo federal relativos aos devidos fins.

11.2.  Para  a  utilização  dos  recursos  destinados  ao  pagamento  de  diárias  e  passagens,  o
coordenador  contemplado  deverá  solicitar  por  intermédio  de  sua  unidade  acadêmica  de
lotação as passagens e diárias em consonância com os artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º e  10º da
Resolução Nº 01/2017/CPESQ/PRPI.

11.3.  Os  trâmites  exigidos  quanto  ao  processo  de  aquisição  de  diárias  e  passagens  estão
sujeitos à mudanças exigidas/recomendadas pelos órgãos executivos competentes do governo
federal.

11.4. Para aquisição de material de consumo ou contratação de serviços, o coordenador do
projeto  contemplado  deverá  entregar  ao  Setor  de  Compras  da  UFCA  os  documentos
solicitados pelo mesmo e exigidos conforme orientação contábil e legal para tal finalidade.

11.5. O atraso na entrega da documentação necessária, bem como a não entrega do documento
para aquisição do bem serão de responsabilidade do coordenador da proposta bem como os
potenciais não atendimentos dos pleitos pela Pró-Reitoria de Administração.

11.6. No caso do pagamento de taxa de inscrição em eventos nacionais, é necessário o envio
do comprovante de aceite do trabalho, de sua autoria.
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11.7.  Para  a  contratação de outros  serviços  (como taxa  de  publicação de  artigos),  outros
documentos  podem ser  solicitados  pelo  Setor  de  Compras,  de  acordo  com as  exigências
legais.

11.8. O Setor de Compras da PROAD/UFCA juntamente com a Coordenadoria de Pesquisa da
PRPI atuarão no processo de aquisição como intermediadora (PRPI) e executora financeira
(PROAD)  para os processos de aquisição, entretanto a responsabilidade quanto a entrega,
preenchimento  e  adequação  da  documentação  necessária  é  do  coordenador  da  proposta
submetida a este presente edital.

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1.  Um  relatório  de  resultados  e  contribuições  obtidos  com  o  auxílio  dos  recursos
concedidos deverá ser entregue enviado para o e-mail dfp.prpi@ufca.edu.br até 31/03/2019,
conforme o modelo a ser disponibilizado posteriormente pela Coordenadoria de Pesquisa.

12.2. Não serão aceitos relatórios de prestação de contas fora do prazo definido no presente
Edital,  salvo  se  devidamente  justificado  e  com  anuência  explícita  da  Coordenadoria  de
Pesquisa.

12.3.  A não  entrega  dos  relatórios  de  prestação  de  contas  acarretará  no  impedimento  da
participação do coordenador do projeto no próximo edital da PRPI.

12.4. De acordo com a natureza do pagamento, poderão ser exigidos documentos adicionais
para  a  prestação  de  contas,  em prazos  diversos.  No caso  de  pagamento  de  inscrição  em
evento,  por  exemplo,  é  necessário  entregar,  até  10  (dez)  dias  após  o  retorno,  recibo  de
pagamento da inscrição e certificado de participação no evento ou de publicação de trabalho.

12.5. O solicitante que não entregar os documentos solicitados no prazo devido estará sujeito
à devolução dos valores pagos, além de tornar-se inadimplente junto à PRPI, podendo sofrer
impedimento de participação em nossos futuros editais.

12.6.  Adicionalmente,  a  prestação  de  contas  relativa  a  diárias  e  passagens  deverá  ser
encaminhada para dfp.prpi@ufca.edu.br em até 5 (cinco) dias corridos, a contar da data do
término do evento, conforme art. 7º da Resolução Nº 01/2018/CPESQ/PRPI, de 18 de abril de
2018.
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13. DOS COMPROMISSOS DOS PROPONENTES CONTEMPLADOS

13.1. O coordenador do projeto é responsável por entregar relatório conforme item 12.1.
13.2.  Os pesquisadores contemplados devem fazer referência ao apoio da UFCA em teses,
artigos, livros, resumos de trabalhos apresentados em reuniões e qualquer outra publicação ou
forma  de  divulgação  de  atividades  que  resultem,  total  ou  parcialmente,  dos  recursos
financeiros concedidos por este edital.

13.3.  O projeto contemplado deve  ser cadastrado  no currículo Lattes  de seu coordenador,
incluindo a UFCA como órgão financiador.

13.4.  A responsabilidade  do  pesquisador  é  indelegável  e  indeclinável  e  compreende  os
aspectos éticos e legais para a condução do projeto. Assim, o pesquisador deve verificar se seu
projeto necessita de aprovação em comitê de ética ou órgão equivalente, como por exemplo: o
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o
Comitê de Ética em Pesquisa da UFCA (CEP/UFCA), o Comitê de Ética em Pesquisa Animal
da UFCA (CEUA/UFCA), a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), a Comissão
Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN)  e  a  Comissão  Técnica  Nacional  de  Biossegurança
(CTNBio). A execução de um projeto sem a devida autorização, quando necessária, estará
sujeita a sua interrupção.

13.5. O não cumprimento de qualquer um dos itens resultará no status de inadimplente junto à
PRPI, para o coordenador da proposta, por um período de 12 (doze) meses.

14. DO CRONOGRAMA
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Etapa do edital Data
Lançamento do edital 06/08/18
Inscrição de propostas 09/08/18 a 20/08/18
Divulgação da lista preliminar de inscrições 
deferidas e indeferidas

22/08/18

Interposição de recursos contra o indeferimento 
de inscrições

23/08/2018 a 24/08/2018

Divulgação da lista definitiva de inscrições 
deferidas e indeferidas

27/08/18

Divulgação do Resultado Preliminar A partir de 11/09/18
Interposição de recursos contra o Resultado 
Preliminar

até 02 (dois) dias úteis após a divulgação
do resultado preliminar

Divulgação do Resultado Final 01 (um) dia útil após a o período de
interposição de recursos

Início da implementação das propostas 
contempladas

A partir da divulgação do resultado final

Entrega do Relatório de Prestação de Contas 31/03/19

15. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL

15.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em
parte, seja por decisão unilateral da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da
UFCA, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada,
sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

16. DA RESERVA DE DIREITO

16.1. O Comitê Gestor deste edital reserva-se o direito de resolver casos omissos e situações
não previstas no presente documento.

17. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital podem ser
obtidos encaminhando mensagem para o e-mail dfp.prpi@ufca.edu.br ou pelo telefone (88)
3221-9332, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00 às 17:00.
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17.2. Para problemas técnicos, dúvidas ou dificuldades no preenchimento dos formulários da
plataforma  Cadastro  Unificado  de  Ações  Acadêmicas,  o  atendimento  será  realizado  pelo
telefone (88) 3221-9327, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00 às 17:00.

Juazeiro do Norte, 06 de agosto de 2018.

Prof. Rafael Perazzo Barbosa Mota
Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

(original assinado)
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