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EDITAL N° 005/2013-DP/PROPEG/UERN 

 

Seleciona projetos de pesquisa para cadastro junto à 

Comissão Permanente de Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (CPP/UERN). 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte torna público o presente edital para apreciação de projetos de pesquisa com vistas a  

institucionalização junto à Comissão Permanente de Pesquisa. As propostas deverão ser 

apresentadas nos termos abaixo discriminados: 

  

1 DOS OBJETIVOS 

 

1.1 Apreciar projetos de pesquisa com vistas à institucionalização junto à Comissão Permanente 

de Pesquisa (CPP/DP/PROPEG) para vigência a partir do semestre letivo 2014.1. 

 

 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 



 

 

 

2.1 Todos os projetos de pesquisa deverão ser submetidos através do formulário on line de 

submissão de projetos de pesquisa, disponível em  

http://form.jotformz.com/form/33072672480655     

 

2.2 Os projetos submetidos, para efeito de apreciação e registro junto à Comissão Permanente de 

Pesquisa, deverão seguir a tramitação, a partir das orientações disponíveis na área da pesquisa, 

na página da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN/PROPEG. Link: 

http://www.uern.br/controledepaginas/propegpesquisa/arquivos/1545orientacoes_para_submissao_de_pro

jetos_de_pesquisa_junto_a_comissao_permanente_de_pesquisa_cpp.pdf  

 

2.3 Todos os projetos de pesquisa submetidos à apreciação da Comissão Permanente de Pesquisa  

deverão ter um prazo de execução estabelecido em 12 (doze) meses. 

 

2.4 Todos os projetos de pesquisa submetidos à apreciação da Comissão Permanente de Pesquisa 

deverão ser vinculados a grupo de pesquisa (UERN ou de outra IES) de que o proponente faça 

parte, desde que o grupo pertença ao diretório dos grupos de pesquisa – cadastrados no CNPQ. 

Disponível no link: dgp.cnpq.br   

 

2.5 Para efeito de apreciação, todos os projetos submetidos à CPP deverão vir acompanhados dos 

seguintes documentos: 

 

2.5.1 Projeto de pesquisa seguindo formulário próprio, disponível no link: 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-pesquisa-formularios 

 

2.5.2 Declaração do proponente, conforme modelo, disponível no link: 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-pesquisa-formularios comprometendo-se com o 

desenvolvimento da pesquisa, independente de custeio, no prazo previamente estipulado. 

 

2.5.3 Memorando de encaminhamento do projeto de pesquisa pelo chefe do departamento do 

coordenador da pesquisa. 

http://form.jotformz.com/form/33072672480655
http://www.uern.br/controledepaginas/propegpesquisa/arquivos/1545orientacoes_para_submissao_de_projetos_de_pesquisa_junto_a_comissao_permanente_de_pesquisa_cpp.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/propegpesquisa/arquivos/1545orientacoes_para_submissao_de_projetos_de_pesquisa_junto_a_comissao_permanente_de_pesquisa_cpp.pdf
http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-pesquisa-formularios


 

 

 

2.5.4 Cópia da ata departamental na qual consta a aprovação do projeto em plenária ou Ad 

Referendum.  

 

2.5.5 No caso de pesquisas na área da saúde, que envolvam seres humanos, é necessário anexar 

ao material cópia do documento de aprovação da pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.5.6 Comprovação do vínculo do proponente em grupo de pesquisa cadastrado no diretório dos 

grupos de pesquisa do CNPQ (disponível em dgp.cnpq.br). Essa comprovação dar-se-á através 

do extrato da página do grupo no diretório de grupo de pesquisa do CNPQ.   

 

2.6 Todos os documentos citados no item 2.5 deverão ser encaminhados através do formulário on 

line de submissão de projetos de pesquisa, disponível em 

http://form.jotformz.com/form/33072672480655 . Ressalta-se que só será aceita a submissão com 

todos os documentos, não sendo permitido o envio por partes. 

 

2.7 Não caberão recursos ao julgamento dos projetos. 

3 CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PESQUISA 

 

Cronograma   Período 

Lançamento do edital 04/11/2013 

Submissão dos projetos de pesquisa através do formulário on line 

de submissão de projetos de pesquisa. Diponível em 

http://form.jotformz.com/form/33072672480655    

De 04/11/2013 até 21/11/2013 

Envio dos projetos para os pareceristas ad hoc   22/11/2013 

Envio dos pareceres, pelos pareceristas ad hoc, para a Diretoria de 

Pesquisa 

Do recebimento do projeto até 

28/11/2013 

Reunião para apreciação e homologação dos pareceres dos 

projetos submetidos 

05/12/2013 

Envio dos pareceres homologados na reunião para os Até 06/12/2013 

http://form.jotformz.com/form/33072672480655
http://form.jotformz.com/form/33072672480655


 

 

coordenadores dos projetos. 

Período para os coordenadores realizarem as correções das 

pendências e encaminhar os projetos com as pendências 

corrigidas para a Diretoria de Pesquisa. 

Do recebimento do parecer até 

11/12/2013 

Envio das correções das pendências para os pareceristas ad hoc 12/12/2013 

Envio dos pareceres, pelos pareceristas ad hoc, dos projetos com 

as pendências corrigidas para a Diretoria de Pesquisa 

Até 17/12/2013 

Resultado final   Até 20/12/2013 

 

4 DOS PROJETOS 

 

4.1 Todos os projetos submetidos a CPP deverão vir em formulário próprio, atendendo a todos os 

requisitos contidos em seu corpo. 

 

4.2 Toda documentação exigida no item 2 deve ser encaminhada através do formulário on line de 

submissão de projetos de pesquisa, não havendo necessidade de envio de documentação 

impressa. 

 

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

5.1 Todos os projetos de pesquisa serão avaliados por pareceristas ad hoc e classificados com  

aprovados, reprovados ou com pendências. 

5.2 Os projetos que recebam parecer com pendências terão um prazo, conforme calendário item 

3 deste edital, para as correções e submissão para uma nova apreciação e parecer final. 

 

5.3 Projetos reprovados ou que recebam parecer com pendências e não obedeçam os prazos 

constantes nesse edital para correção das pendências poderão ser submetidos em um próximo 

edital. 

 

6 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA 

 



 

 

6.1 Os projetos de pesquisa aprovados serão acompanhados, a partir de um relatório parcial, 

decorridos metade do tempo solicitado para execução da pesquisa.   

 

6.2 Ao final da vigência do prazo solicitado no projeto, o coordenador enviará relatório final que 

será apreciado pela Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) e homologado em reunião. 

 

7 DOS CASOS OMISSOS 

7.1 Os casos omissos neste edital serão dirimidos pela Comissão Permanente de Pesquisa. 

 

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

8.1 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão ser 

obtidos na Diretoria de Pesquisa da PROPEG localizada no Campus Universitário Central, BR 

110, Km 46, Costa e Silva Mossoró/RN CEP: 59600-970 – E-mail:  cpp.propeg@uern.br e 

cpppropeg@gmail.com  Fone: (84) 3315 2180 – Fax: (84) 3315 2176 no horário das 7h30min às 

11h30min e das 13h30min às 17h30min e/ou pelo e-mail.  

 

Mossoró/RN, 04 de novembro de 2013. 

 

 

 

Prof. Dr. João Maria Soares 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Portaria nº 7672/2013-GR/UERN 

Matrícula 4260-9 

 

Prof.ª Dr.ª Cicília Raquel Maia Leite 

Diretora de Pesquisa – PROPEG 

Portaria nº 7829/2013 - GR/UERN  

Matrícula 4849 – 8  
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