
 
 

 

ADENDO AO EDITAL INTERNO DE PESQUISA Nº 54/2018 

 

A Pró-Reitoria Acadêmica/PROACAD da Universidade Católica de Brasília comunica o adendo ao edital 

Interno de Pesquisa nº 54/2018, com se segue: 

1. ALTERAÇÕES DO EDITAL 

1.1. O preâmbulo do edital que passa a ser:  

“A Pró-Reitoria Acadêmica/PROACAD da Universidade Católica de Brasília, convoca os docentes 

credenciados como núcleo permanente nos Programas de Pós-graduação stricto sensu a cadastrarem 

propostas de projetos de pesquisa, visando justificar as horas de pesquisa lançadas semestralmente, 

bem como identificar propostas alinhadas aos eixos estratégicos e às linhas de pesquisa da UCB nos 

termos aqui estabelecidos”. 

1.2. O texto do item 07 do edital passa a ser: 

“A análise de impacto e classificação de interesse institucional vão contemplar as propostas a partir 

do seu enquadramento, do mérito técnico-científico e institucional. As propostas de projetos de 

pesquisa serão avaliadas e homologadas pelos Diretores de Escolas.” 

1.3. Exclusão do subitem “c” do item 7.1.1 do edital: 

“Não possuir projeto de pesquisa vigente cadastrado na Page como coordenador ou membro da 

equipe.” 

1.4. O subitem “a” do item 7.1.2 do edital passa a ser: 

“Todos os coordenadores/proponentes de projetos devem ter o currículo atualizado na Plataforma 

Lattes do CNPq a partir da data de lançamento do Edital até a data de encerramento de recebimento 

de propostas e o seu endereço eletrônico inserido corretamente na Plataforma de Apoio à Gestão 

Estratégica da UCB – PAGE-UCB. Essa exigência não se aplica a pesquisadores estrangeiros.” 

1.5. O subitem “b” do item 7.1.2 do edital passa a ser: 

“É desejável que todos os pesquisadores externos sejam responsáveis pela supervisão de pelo menos 

uma atividade no projeto”. 

1.6. No subitem “d” do item 7.1.3 do edital passa a ser: 

 “O link para o CV Lattes na Plataforma de Apoio à Gestão Estratégica da UCB (PAGE-UCB) de 

todos os pesquisadores internos da equipe devem estar inseridos de forma correta.”. 



 
 

 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem o 

disposto no Edital. 

 

Brasília, 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

Daniel Rey de Carvalho 
Pró-Reitoria Acadêmica/PROACAD  

Universidade Católica de Brasília 

 


