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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 4. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, onde se lê: 

 

4.3 Cada pesquisador poderá solicitar recursos até o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para concorrência geral; 

4.3.1 Os Bolsistas de Produtividade CNPQ e os Bolsistas de Produtividade em Pesquisa, 

Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI poderão solicitar recursos até o teto de R$ 

6.000,00 (seis mil reais).  

Leia-se:  

 

4.3 Cada pesquisador poderá solicitar recursos até o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para concorrência geral; poderão solicitar recursos até o teto de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), os pesquisadores que alcançaram pontuação acima de 100 pontos, excluindo-se para 

tanto os bolsistas produtividade. 

 

4.3.1 Os Bolsistas de Produtividade CNPQ e os Bolsistas de Produtividade em Pesquisa, 

Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI poderão solicitar recursos até o teto de R$ 

8.000,00 (oito mil reais).  

 

2) Ainda no item 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS, onde se lê:  

 

5.1. As propostas aprovadas serão contempladas com recursos oriundos de Emenda 

Parlamentar Individual nº 40550001 - 4055 destinada à UFCA, alocados na fonte de custeio 

20 GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, 

correspondentes a um valor total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), disponível 

para repasse ao pesquisador até 15 de dezembro de 2021. 

 



Leia-se: 

5.1. As propostas aprovadas serão contempladas com recursos oriundos de Emenda 

Parlamentar Individual nº 40550001 - 4055 destinada à UFCA, alocados na fonte de custeio 

20 GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, 

correspondentes a um valor total de R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais), disponível 

para repasse ao pesquisador até 15 de dezembro de 2021. 

As alterações deste aditivo aplicam-se apenas aos pesquisadores contemplados neste 

edital, dentro do prazo de inscrição já encerrado, que constam no resultado preliminar 

divulgado. A planilha financeira com os valores novos deverá ser submetida até às 23h59min 

do dia 24 de setembro de 2021, por meio do formulário eletrônico disponível em: 

https://forms.ufca.edu.br/login.jsp?resource=http://forms.ufca.edu.br/search-

form?id_formulario=2130 ).  

O resultado final deste edital será divulgado conforme o cronograma do Aditivo I, 

publicado em 30/08/2021, disponível no site da PRPI (https://sites.ufca.edu.br/prpi/edital-05-

2021-prpi-ufca/ ). 

 

. 

Juazeiro do Norte, 16 de setembro de 2021.  
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