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MEMORANDO CIRCULAR Nº 041/2018-PROPEG/UERN 
 

Mossoró/RN, 6 de dezembro de 2018 

 

Aos docentes pesquisadores da UERN 

 

Assunto: DIVULGAÇÕES DO EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO E DOS EDITAIS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PIBIC, PIBITI E PIBIC-EM)  

 

Encontram-se publicados no site da PROPEG os editais nº 001 

(http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-pesquisa-institucionalizacao-projetos), 

002, 003 e 004/2018-PROPEG/UERN (http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-

iniciacao-cientifica-pibic). Os referidos editais apresentam os mecanismos de 

institucionalização de projetos de pesquisa através de fluxo contínuo, bem como, a 

seleção de projetos de pesquisa, docentes coordenadores e discentes bolsistas e 

voluntários para os Programas Institucionais de Iniciação Científica (PIBIC), de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e de Iniciação Científica para o 

Ensino Médio (PIBIC-EM) no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Os presentes editais tornam-se importantes instrumentos de viabilização e 

institucionalização de pesquisa em nossa instituição, além de possibilitar aos nossos 

alunos uma forma de participar ativamente de programas que têm se tornado um grande 

diferencial para a formação acadêmica e profissional dos estudantes de graduação.  

Os projetos de pesquisa que atendam à necessidade de submissão ao Comitê 

de Ética em Pesquisa e/ou Comitê de Ética em Experimentação Animal devem apresentar, 

no momento da submissão do projeto, o comprovante de APROVAÇÃO emitido pelo 

comitê responsável. Caberá exclusivamente ao coordenador da proposta submeter os 

projetos aos respectivos comitês em tempo hábil, respeitando os calendários específicos. 

Ressalta-se que qualquer solicitação, questionamento, sugestão e/ou crítica 

relacionada aos editais mencionados serão encaminhados para serem discutidos no 

âmbito do Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação da UERN para os possíveis 

desdobramentos. 

O Departamento de Pesquisa fica à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
 

Prof.ª Dr.ª Ellany Gurgel Cosme do Nascimento 

Assessora da Pró-Reitora de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UERN - Questões de Pesquisa 
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