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Comissão Permanente de Pesquisa – CPP/DP/PROPEG  
 
 

EDITAL N° 004/2012-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 sua 
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) para vigência a partir do semestre letivo 2013.1. 
 
 
2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
2.1 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  no link abaixo. 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-pesquisa-formularios  
 
2.2 Para efeito de apreciação, todos os projetos submetidos à CPP deverão vir acompanhados dos 
seguintes documentos: 

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

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

2.2.2 Declaração do proponente (conforme modelo), comprometendo-se com o 
desenvolvimento da pesquisa, independente de custeio, no prazo previamente 
estipulado. 

2.2.3  Memorando de encaminhamento pelo Chefe direto, com envio de cópia da ata 
departamental na qual consta a aprovação do projeto em plenária. 

2.2.4 Cópia online do projeto de pesquisa enviada para o e-mail: 

cpp.propeg@uern.br  

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


2.2.5 No caso de pesquisas na área da saúde, que envolvam seres humanos, é 
necessário anexar ao material (impresso e online) cópia do documento de aprovação da 
pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

 
2.3 O material impresso (citado no item 2) deverá ser entregue na Diretoria de Pesquisa, da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, situada no Campus Central da UERN, em Mossoró/RN. 

2.4 Não caberão recursos ao julgamento dos projetos. 
 
3 CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PESQUISA 

 

Atividades   Período 

Submissão dos projetos online   Até às 17h. do dia 

23/01/2013  

Envio do projeto e demais documentação impressa para a Diretoria de 

Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação (PROPEG)  

Até às 17h. do dia 

30/01/2013  

Envio dos projetos para os pareceristas ad hoc   A partir do dia 24/01/2013

  

Reunião para apreciação e homologação dos pareceres dos projetos 

submetidos 

06/02/2013 

Envio dos pareceres homologados na reunião para os coordenadores 

dos projetos submetidos à institucionalização, via CPP 

A partir de 07/02/2013 

Período para os coordenadores realizarem as correções de pendências 

ou diligências 

De 08 a 18/02/2013 

Envio, pelos coordenadores, dos projetos formatados após revisão de 

pendências ou diligências 

Até 18/02/2013 

Envio das correções das pendências/diligências para os pareceristas ad 

hoc 

19/02/2013 

Reunião para homologação dos pareceres, após revisão das 

pendências/diligências 

28/02/2013 

Resultado final   Até 04/03/2013 

 
 
4 PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

4.1 Todas as propostas serão avaliadas por pareceristas ad hoc  que, após a avaliação dos projetos de 
pesquisa, emitirão parecer favorável ou não a sua execução. 

4.2 Os projetos considerados desfavoráveis e que recebam parecer com pendências ou diligências terão 

um prazo, conforme calendário item 3 deste edital, para as correções e submissão para uma nova 

apreciação e parecer final. 

4.3 Os projetos que ainda receberem pareceres desfavoráveis, ao final do processo, poderão ser 

submetidos em um próximo edital, a ser lançado posteriormente, para o semestre letivo 2013.2. 

 

5 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA 

5.1 Os projetos avaliados serão acompanhados, a partir de um relatório parcial, decorridos 6 (seis) 
meses ou após metade do tempo solicitado para execução da pesquisa. 

5.2 A continuidade do projeto será aprovada após apreciação dos membros da Comissão Permanente 
de Pesquisa (CPP) e homologada em reunião. 



5.3 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. 

 

6 DOS CASOS OMISSOS 

6.1 Os casos omissos neste edital serão dirimidos pela Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

 

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

7.1 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos na 
Diretoria de Pesquisa da PROPEG, pelo telefone (084) 3315-2180, no horário das 7h30min às 11h30min 

e das 13h30min às 17h30min e/ou pelo e-mail cpp.propeg@uern.br   

 

Mossoró/RN, 21 de dezembro de 2012. 

 

 

 
 

Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Portaria Nº 6.717/2009-GR/UERN 

 
 

Prof. Dra. Fátima Raquel Rosado Morais 

Diretora da Pesquisa 
Portaria Nº 6640/2010-GR/UERN 
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