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ADITIVO II  

 

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. 

Leia-se: 

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

2-) No item 7. DA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS, onde se lê: 

7.3. As propostas aprovadas por orientadores bolsistas de produtividade em pesquisa do 

CNPq (em curso e cadastradas na página da PRPI em: 

http://sites.ufca.edu.br/prpi/pesquisa/pesquisa-projetos-de-pesquisa/, até o término das 

inscrições) terão prioridade na distribuição das bolsas desta agência e serão contempladas 

integralmente.  

7.4. As propostas aprovadas por orientadores bolsistas do Programa de Bolsas de 

Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica da 

Funcap (em curso e cadastradas na página da PRPI em: 

http://sites.ufca.edu.br/prpi/pesquisa/pesquisa-projetos-de-pesquisa/, até o término das 

inscrições) terão prioridade após a distribuição descrita no item 7.3, e serão contempladas 

integralmente. 

Leia-se: 

7.3. As propostas aprovadas por orientadores bolsistas de produtividade em pesquisa do 

CNPq (em curso e cadastradas na página da PRPI em: 

http://sites.ufca.edu.br/prpi/pesquisa/pesquisa-projetos-de-pesquisa/, até o término das 

inscrições) terão prioridade na distribuição das bolsas desta agência e, quando possível, 

serão contempladas integralmente.   

7.4. As propostas aprovadas por orientadores bolsistas do Programa de Bolsas de 

Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica da 

Funcap (em curso e cadastradas na página da PRPI em: 

http://sites.ufca.edu.br/prpi/pesquisa/pesquisa-projetos-de-pesquisa/, até o término das 



 

inscrições) terão prioridade na distribuição das bolsas desta agência e, quando possível, 

serão contempladas integralmente.   
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