
 

  

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 002/2014-DP/PROPEG/UERN 

 

Prezados Pesquisadores da UERN,  

 

a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem buscado intensificar cada vez mais os 

Programas Institucionais de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação da UERN. Atualmente estes programas totalizam 320 alunos de 

graduação. A inserção nestes programas tem se tornado um grande diferencial na formação 

acadêmica e profissional destes estudantes por lhes permitir despertar a vocação para a 

pesquisa científica e desenvolver um espírito ético e profissional, desenvolver um senso 

crítico e a possibilidade de trabalhar em equipe, participar de projetos de pesquisa, 

orientados por professores qualificados pertencentes a grupos de pesquisa e por desenvolver 

uma formação científica em atividades de pesquisa voltadas para o desenvolvimento 

tecnológico e inovação. Estes programas são acompanhados efetivamente pelo Comitê 

Institucional de Iniciação Científica da UERN (portaria Nº 0010/2014-GR/UERN), formado 

por 15 (quinze) professores das áreas de Ciências da Vida, Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, que tem se 

responsabilizado diante da PROPEG e do CNPq pelo gerenciamento do programa, por 

cumprir o que é demandado pela avaliação do Comitê Externo constituído de pesquisadores 

com bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, e por fazer cumprir a Resolução 

Normativa RN017/2006 do CNPq. Além disso, todo o processo de submissão, 

acompanhamento e controle desses programas encontram-se informatizados no Portal do 

Professor. 

 

Diante do exposto solicita-se aos professores que tenham interesse em submeter projetos de 

pesquisa para institucionalização via Comissão Permanente de Pesquisa (CPP), no ano de 

2014, que o façam através dos editais n° 002 e 003/2014 - DP/PROPEG/UERN publicados 

recentemente no site da PROPEG. 

 

Todos os projetos submetidos a esses editais devem, obrigatoriamente, inserir alunos de 

graduação como membros da equipe do Projeto de Pesquisa, na condição de alunos de 

iniciação científica. 

 

Os editais atualmente publicados apresentam a possibilidade de ampliar a equipe do Projeto 

de Pesquisa (1 coordenador e até 2 professores membros). No entanto, tal projeto não poderá 

ser contemplado com bolsa dos programas institucionais de bolsas de iniciação científica 

vigentes. 

 

Poderão participar desses editais todos os professores efetivos da UERN (Professores 

Especialistas, Mestres e Doutores) em pleno exercício de suas atividades nas respectivas 

unidades acadêmicas e que sejam integrantes de grupo de pesquisa cadastrado no diretório 

de grupos de pesquisa do CNPq.  
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Portanto, os presentes editais nos oportunizam a institucionalizar nossos projetos de 

pesquisa, além de possibilitar aos nossos alunos uma participação em pesquisa muito mais 

efetiva na UERN. 

 

Esta Diretoria fica à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Mossoró, 10 de abril de 2014. 


