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ADITIVO I  

 

A Universidade Federal do Cariri, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, torna pública a retificação ao edital supracitado, cujas alterações 

são elencadas a seguir: 

1-) No item 3. DA COTA DE BOLSAS, onde se lê: 

3.8. Será aceita apenas 01 (uma) proposta por proponente. 

3.9. Em cada proposta, o pesquisador poderá solicitar até 02 (duas) bolsas, respeitada a 

cota de bolsas individual máxima permitida no PIICT, conforme estabelecido no Art. 7º 

do Anexo XIV da Resolução Nº 01/2014/CONSUP, alterada pela Resolução N° 

01/2021/CONSUNI, observando as categorias definidas a seguir:  

(a) 02 (duas) bolsas por modalidade para o pesquisador com titulação de doutor; 

(b) 01 (uma) bolsa UFCA por modalidade para o pesquisador com titulação de mestre. 

 

Leia-se: 

3.8. Os proponentes poderão submeter diferentes propostas. 

3.9. As solicitações de bolsa deverão respeitar a cota máxima permitida no PIICT, 

conforme estabelecido no Art. 7º do Anexo XIV da Resolução Nº 01/2014/CONSUP, 

alterada pela Resolução N° 01/2021/CONSUNI, observando as categorias definidas a 

seguir:  

(a) 02 (duas) bolsas por modalidade para o pesquisador com titulação de doutor;  

(b) 01 (uma) bolsa UFCA por modalidade para o pesquisador com titulação de mestre. 

 

2-) No item 14. DO CRONOGRAMA, onde se lê: 

Etapa do edital Data 

Inscrição de propostas 12/04/2021 a 30/04/2021 

Divulgação da pontuação do currículo Lattes 07/05/2021 

Interposição de recursos contra o resultado 

da Pontuação do currículo Lattes 

5 dias úteis após a divulgação da 

pontuação do currículo Lattes 

Divulgação final da pontuação do 

currículo Lattes 

21/05/2021 



 

 

Leia-se: 

 

Etapa do edital Data 

Inscrição de propostas 12/04/2021 a 07/05/2021 

Divulgação da pontuação do currículo Lattes 14/05/2021 

Interposição de recursos contra o resultado 

da Pontuação do currículo Lattes 

5 dias úteis após a divulgação da 

pontuação do currículo Lattes 

Divulgação final da pontuação do 

currículo Lattes 
28/05/2021 

 

Juazeiro do Norte, 29 de abril de 2021. 
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