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ANÁLISE DE RECURSOS 
 

 

RECURSO: Prezados, em consideração ao resultado complementar ao edital 05/2021/PRPI, 

venho por meio deste solicitar a revisão da distribuição dos recursos disponíveis considerando 

o item (a) do aditivo IV onde lê-se: 

a)Podem manifestar interesse os pesquisadores contemplados na chamada, e a distribuição se 

dará prioritariamente aos que alcançaram a partir de 100 (cem) na pontuação do Lattes; 

Observa-se que no próprio documento com a divulgação do resultado, há a indicação que o 

item (a) continua vigente, leia-se: 

A proponente Amanda Bezerra de Sousa Pino não foi contemplada por não cumprir com os 

requisitos estabelecidos no item a do Aditivo IV deste edital. 

No aditivo V, a organização do certame apenas realizou uma retificação do calendário para 

submissão de propostas. 

Desta feita, solicita-se a organização do certame realize a redistribuição entre os três 

pesquisadores com pontuação Lattes superior a 100 pontos. Desta forma, o recurso financeiro 

destinado aos três pesquisadores com pontuação acima de 100 pontos, passaria de R$ 3.333.34 

para R$ 6.666,66. 

Finalizo solicitando cordialmente o atendimento a demanda. 

ANÁLISE: As instruções do Aditivo IV foram seguidas, dando “preferência” aos proponentes 

com pontuação lattes mais elevada (≥ 100 pontos) e, desta forma, destinado valores maiores 

em relação àqueles que não alcançaram esse patamar. A PRPI trabalha nesse formato porque 

entende que a produção científica em cada área do conhecimento acontece de forma muito 

assimétrica em relação ao número e ao tempo de publicação. Além disso, para alcançar os 

objetivos do aditivo, almejamos a melhoria dos indicadores de inovação em todas as áreas do 

conhecimento trabalhadas em nossa instituição. O ideal seria que as nossas políticas de 

fomento alcançassem todos os Grupos de Pesquisa institucionalizados, mas infelizmente os 

recursos disponíveis são insuficientes para este propósito. 

 

RESULTADO: Indeferido. 
 

 

Juazeiro do Norte, 14 de outubro de 2022. 
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