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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

TERMO ADITIVO Nº 3 / 2021 - PROPESQI (11.06) 

Nº do Protocolo: 23111.028616/2021-33
Teresina-PI, 09 de Julho de 2021

EDITAL - PROPESQI/UFPI

Aditivo 01

PQ UFPI 2021-2022

PROGRAMA DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA DA UFPI

O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação (PROPESQI) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução nº 20/2014-CEPEX/UFPI, de 17 de
fevereiro de 2014, em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação, torna público o presente
Aditivo, considerando as instabilidades de acesso apresentadas junto ao portal eletrônico da PROPESQI
(https://portaldapropesqi.ufpi.br/), como instrumento de submissão destinado a seleção de projetos para o
Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa da UFPI, na edição ano 2021-2022.

RESOLVE:

1. Alterar o item 8 referente ao Cronograma do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Quadro - Cronograma do Edital PQ UFPI edição 2021-2022

Atividade Data

Período de submissão de propostas 01 a 15/07/2021.

Resultado preliminar da avaliação documental e análise da produção
intelectual com divulgação por matrícula SIAPE do proponente

Até 23/07/2021.

Período dos recursos da avaliação documental e análise de currículo 26 e 27/07/2021.

Resultado preliminar dos recursos da avaliação documental e da
análise da produção intelectual com divulgação por matrícula SIAPE
do proponente

29/07/2021.

Resultado final com a divulgação por nome e grande área dos
proponentes por ordem decrescente de classificação

30/07/2021.

Recebimentos dos Termos de Outorga para implantação da Bolsa 30/07 a 02/08/2021.

Sessão de assinatura do Termo de Outorga Por videoconferência com data a
definir

Início da Vigência dos Projetos 02/08/2021.

Envio de comprovante da submissão ao CNPq em 2021 10º dia após o final do prazo

Final da Vigência dos Projetos 30/07/2022

Prazo final da entrega do Relatório de Execução do Objeto (REO) 30/09/2022

Submissão de produção intelectual 30/09/2022

'

2. Estabelecer que no item 26 do Anexo I, onde se lê: “Consultor ad hoc do Seminário de Iniciação
Científica - 2017, 2018 e/ou 2019 (avaliador de resumo expandido e/ou pôster)”, leia-se “Consultor ad
hoc do Seminário de Iniciação Científica - 2018, 2019 e/ou 2020 (avaliador de resumo expandido e/ou
pôster)”

3. Estabelecer que no item 4.2.8, onde se lê: "Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq a partir
de 02 de janeiro de 2021, devidamente comprovado de acordo com os critérios que sejam requisitados
para o item 4.3 pelo proponente, conforme o Anexo I, que compreenda o período de 01 de janeiro de
2018 a 30 de junho de 2021.", leia-se "Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq a partir de 02
de janeiro de 2021, de acordo com os critérios que sejam requisitados para o item 4.3 pelo proponente,
conforme o Anexo I, que compreenda o período de 01 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2021."

Teresina, 09 de julho de 2021.

Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação
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