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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 13. DAS INSCRIÇÕES, onde se lê:

c) No formulário online de inscrição, deverá ser realizado o upload da Planilha de
Execução Físico-Financeira (disponível em
https://sites.ufca.edu.br/prpi/edital-05-2021-prpi-ufca/) devidamente preenchida. A
planilha deverá ser submetida no formato LibreOffice Calc*.ods., de acordo com o
modelo disponível na página da PRPI. O nome do arquivo deve corresponder à
matrícula Siape do proponente seguido pela palavra “financeiro”, da seguinte maneira
“númeroSiapefinanceiro.ods”. Exemplo, se o seu número Siape é 1.562.679, o arquivo
deverá ser submetido com o seguinte nome: 1562679financeiro.ods.

Leia-se:

c) No formulário online de inscrição, deverá ser realizado o upload da Planilha de
Execução Físico-Financeira (disponível em
https://sites.ufca.edu.br/prpi/edital-05-2021-prpi-ufca/) devidamente preenchida. A
planilha deverá ser submetida no formato Microsoft Excel.xlsx., de acordo com o
modelo disponível na página da PRPI. O nome do arquivo deve corresponder à
matrícula Siape do proponente seguido pela palavra “financeiro”, da seguinte maneira
“númeroSiapefinanceiro.xlsx”. Exemplo, se o seu número Siape é 1.562.679, o
arquivo deverá ser submetido com o seguinte nome: 1562679financeiro.xlsx.

2) Ainda no item 13. DAS INSCRIÇÕES, acrescenta a alínea “f” com a seguinte
informação:

f) Portaria de participação em programa de pós-graduação ou documento equivalente,
quando houver.



3) No item 15. DOS PRAZOS, onde se lê:

1.1. O edital obedecerá ao seguinte calendário:

Divulgação do edital 13 de agosto de 2021

Período de candidaturas 13 de agosto a 03 de setembro de 2021

Divulgação do resultado preliminar A partir de 10 de setembro de 2021

Interposição de recurso Até 72h após divulgação do
resultado preliminar

Resultado Final Até 72h após divulgação do recursos

Solicitação do cartão BB Pesquisador
junto ao Banco do Brasil

A partir do resultado final

Repasse do valor na conta BB Pesquisador Até 15 de dezembro de 2021

Prazo de execução de cada

proposta Prestação de contas

até 24 (vinte e quatro) meses a partir da
data de assinatura do Termo de Outorga
30 dias (trinta) após finalização do prazo

de execução da proposta

Leia-se:

1.1 O edital obedecerá ao seguinte calendário:

Divulgação do edital 13 de agosto de 2021

Período de candidaturas 13 de agosto a 05 de setembro de 2021

Divulgação do resultado preliminar A partir de 17 de setembro de 2021

Interposição de recurso Até 72h após divulgação do
resultado preliminar

Resultado Final Até 72h após divulgação do recursos

Solicitação do cartão BB Pesquisador
junto ao Banco do Brasil

A partir do resultado final

Repasse do valor na conta BB Pesquisador Até 15 de dezembro de 2021



Prazo de execução de cada

proposta Prestação de contas

até 24 (vinte e quatro) meses a partir da
data de assinatura do Termo de Outorga
30 dias (trinta) após finalização do prazo

de execução da proposta

Juazeiro do Norte, 30 de Agosto de 2021.
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