
FIQUE POR DENTRO DAS AÇÕES DA PRPI - UFJ 

  

No dia 21/01/2020, o Reitor Pro Tempore da UFJ, Prof. Américo Nunes, 

juntamente com o Pró-reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação Tecnológica da UFJ, 

Prof. Simério C. S. Cruz e a Pró-reitora Adjunta Pro Tempore de Pesquisa e Inovação 

Tecnológica da UFJ, Prof.ª Danielle F. P. Silva, estiveram reunidos com o Pró-Reitor de 

Pesquisa e Inovação da UFG, Prof. Jesiel Freitas Carvalho, com a Pró-Reitora Adjunta 

de Pesquisa e Inovação e Diretora de Transferência e Inovação Tecnológica, Prof.ª 

Helena Carasek Cascudo, e com a Diretora de Pesquisa Prof.ª Rejane Faria Ribeiro-

Rotta.  

Foram discutidos vários assuntos, porém, o tema central da reunião foi o Edital 

do Programa de Iniciação Científica e as cotas de bolsas PIBIC vinculadas ao CNPq, 

para os estudantes que iniciarão no programa de IC em agosto de 2020.  

A princípio ficou estabelecido que será realizado um esforço conjunto para que 

todas as etapas do processo sejam realizadas na UFJ, de forma “independente” da UFG. 

Como ainda não possuímos um sistema para cadastro e controle dos nossos projetos e 

planos de trabalho, o CERCOMP da UFG irá tentar viabilizar uma alternativa para que 

tenhamos acesso total no SIGAA na aba pesquisa. 

Caso seja disponibilizado este acesso, a PRPI da UFJ terá condições de realizar a 

seleção dos planos de trabalho com a colaboração de Consultores Ad-hoc da UFJ, com 

vistas a viabilizar a publicação do Edital de Bolsas 2020/2021, onde os planos 

recomendados poderão concorrer. Atualmente a UFJ conta com 217 planos de trabalho 

de iniciação científica em andamento, onde 56 destes planos possuem bolsas que estão 

classificadas da seguinte forma: 

Bolsas de recursos próprios da UFJ Bolsas da cota do CNPq 

2 bolsas: PIBIC-Ações Afirmativas 

6 bolsas: PIBIC-Ensino Médio 

1 bolsa: PIBIC-Ensino Fundamental 

1 bolsa: PIBIT 

19 bolsas: PIBIC 

5 bolsas: PROLICEN  

1 bolsas: PIBIC- Ações Afirmativas 

1 bolsa: PIBIC- Ensino Médio 

2 bolsas: PIBIT 

18 bolsas: PIBIC 

Total = 34 Total = 22 

 



 É importante frisar que as bolsas vinculadas ao CNPq (as 22 mencionadas no 

quadro acima) fazem parte da Cota Total que a UFG foi contemplada na última 

Chamada CNPq Nº 03/2018, ou seja, 377 bolsas. Esta chamada acontece a cada dois 

anos e tem dentre os seus objetivos selecionar propostas para concessão de cotas de 

bolsas de Iniciação Científica (IC) de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou 

provadas e Centros de Pesquisa (CPs) que tenham política de pesquisa científica 

institucionalizada.  

 Para que as instituições sejam contempladas com cotas na Chamada CNPq, são 

considerados os seguintes critérios: 

a) a capacidade instalada para pesquisa científica e tecnológica da instituição 

(número de grupos de pesquisa; número de doutores e número de estudantes), e 

b) o desenvolvimento de um programa de iniciação científica (contrapartida da 

instituição: bolsas de IC custeadas pela IES e Centros de Pesquisa e participação 

de voluntários). 

Na reunião, ficou acertado que a UFJ terá, pelo menos, o mesmo número de 

bolsas da Cota CNPq que possui hoje, ou seja, 22 bolsas, caso haja algum impedimento 

para que a UFJ concorra na Chamada CNPq que será lançada até o início de março 

deste ano. 

Para tentar auxiliar as universidades recém-criadas (supernovas), acertou-se 

ainda que o Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira, iria pessoalmente ao CNPq, como 

representante da Andifes para solicitar ao órgão um olhar diferenciado para as 

universidades supernovas, com as seguintes proposições:  

- Disponibilização de uma cota inicial de bolsas de IC para as supernovas, sem a 

necessidade de concorrerem a Chamada CNPq; 

- Elaboração de um edital pelo CNPq específico para as universidades 

supernovas.  

Independente da resposta do CNPq a essas propostas, a PRPI já está trabalhando 

para um cenário de ampla concorrência da UFJ com as demais instituições nacionais 

pela sua cota específica na Chamada CNPq de 2020. 

 Diante desta nossa nova realidade, destacamos a importância dos docentes da 

UFJ cadastrarem seus projetos de pesquisa no portal SIGAA, bem como submeterem 

planos de trabalho independente do benefício da bolsa, pois como já mencionado 

anteriormente, um dos critérios de avaliação do CNPq para disponibilização de cotas de 



bolsas IC, é justamente o número de projetos de iniciação científica que a instituição 

possui em andamento. 

 Outro ponto muito importante é a criação e o cadastro de grupos de pesquisas 

junto ao CNPq vinculados a UFJ. Em breve a UFJ já poderá cadastrar os grupos 

coordenados por seus docentes, que em momento oportuno, serão orientados a 

encerrarem os grupos de pesquisa que coordenam vinculados a UFG, para que possam 

criar um novo, com vínculo na UFJ. 

 Sequem descritos no quadro abaixo, os dados referentes a projetos de pesquisas 

levantados em janeiro de 2020.  

PROJETOS DE PESQUISA UFJ 

 Finalizados Em andamento Submetidos 

Com 

Financiamento 

21 37 - 

Sem Financiamento 186 261 2 

Total 207 298 2 
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