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CHAMADA INTERNA CNPq/PIBIC/UERR 2020 

 

 
Esta retificação ao Edital N° 001/2020 – CHAMADA INTERNA 

CNPq/PIBIC/UERR tem por objetivo alterar o cronograma da presente chamada 

interna e modificar os seguintes itens abaixo, tendo em vista a melhor adequação 

do tempo útil necessário para aplicação das propostas e de seus anexos. 

 
 
 
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO 
ITEM 5 - DA INSCRIÇÃO  
 

Onde se lê: 

a) Comprovante de Submissão ou Aprovação do Projeto no CEP-
UERR/CONEP caso o mesmo envolva pesquisa com seres humanos. 
Caso o projeto ainda esteja em análise pelo CEP-UERR, será necessário 
apenas o comprovante de submissão do projeto ao CEP-UERR/CONEP. 

b) Comprovante de Submissão ou Aprovação do Projeto no Comitê de Ética 
de Pesquisas com Animais (CEUA) geograficamente mais próxima à 
UERR, caso o mesmo envolva pesquisa com animais. Caso o projeto 
ainda esteja em análise pelo CEUA em questão, será necessário apenas 
o comprovante de submissão do projeto ao referido comitê. 

 

Lê-se: 

a) Comprovante de Submissão ou Aprovação do Projeto no CEP-

UERR/CONEP caso o mesmo envolva pesquisa com seres humanos OU 

Declaração emitida pelo Orientador do Projeto se comprometendo em 

iniciar   a pesquisa com seres humanos somente após a devida aprovação 

pelo CEP-UERR/CONEP. Caso o projeto JÁ esteja em análise pelo CEP-UERR, 

será necessário apenas o comprovante de submissão do projeto ao CEP-

UERR/CONEP. 

b) Comprovante de Submissão ou Aprovação do Projeto no Comitê de Ética 

de Pesquisas com Animais (CEUA) geograficamente mais próxima à UERR, 

caso o mesmo envolva pesquisa com animais OU Declaração emitida pelo 

Orientador do Projeto se comprometendo em iniciar  a pesquisa com 

animais somente após a devida aprovação pelo CEUA em questão. Caso o 

projeto ainda esteja em análise pelo CEUA em questão, será necessário apenas 

o comprovante de submissão do projeto ao referido comitê. 

 

 



SEGUNDA RETIFICAÇÃO 
ITEM 7 - CRONOGRAMA  
 

Onde se lê: 

ETAPAS DATAS 

Período de inscrições 
09/06 a 

15/06/2020 

Homologação das inscrições 15/06/2020 

Análise dos projetos 15 à 17/06/2020 

Resultado preliminar das análises dos projetos 18/06/2020 

Recurso 19/06/2020 

Resposta do recurso e resultado final 21/06/2020 

 

Lê-se: 

ETAPAS DATAS 

Período de inscrições 
09/06 às 14 horas 
do dia 18/06/2020 

Homologação das inscrições 18/06/2020 

Análise dos projetos 18 e 19/06/2020 

Resultado preliminar das análises dos projetos 19/06/2020 

Recurso 20 e 21/06/2020 

Resposta do recurso e resultado final 22/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


