
 

 

                                                     

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

A Universidade Federal Fluminense e a Fundação Euclides da Cunha de Apoio 

Institucional à Universidade Federal Fluminense, em conjunto com a Prefeitura 

Municipal de Niterói, retifica o Edital do Programa de Desenvolvimento de Projetos 

Aplicados para constar o que segue: 

No item: 2. ELEGIBILIDADE E RESTRIÇÕES 

Onde se lê: 

2.2.1 O coordenador poderá propor somente um projeto e não poderá ser vice-

coordenador de outro projeto. 

Leia-se: 

2.2.1 O coordenador poderá propor somente um projeto e não poderá ser vice-

coordenador de outro projeto. 

2.2.2 O professor só poderá ser indicado como vice-coordenador em um projeto. 

Onde se lê: 

2.4 Não serão aceitos como coordenador e vice-coordenador de projeto: estudantes de 

pós-graduação, pós-doutorandos, professores substitutos, professores aposentados e 

pesquisadores visitantes. 

Leia-se: 

2.4 Não serão aceitos como coordenador e vice-coordenador de projeto: estudantes de 

pós-graduação, pós-doutorandos, professores substitutos, professores aposentados, 

pesquisadores visitantes e servidores técnico-administrativo. 

No item: 14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Onde se lê: 

14.5 Dúvidas e esclarecimentos sobre este Edital deverão ser enviados única e 

exclusivamente para o endereço eletrônico projetos.aplicados@somosfec.org.br. 
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14.6 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Comitê de Elaboração do 

Edital. 

Leia-se: 

14.5 Os direitos patrimoniais sobre os resultados dos projetos financiados serão cedidos 

à Prefeitura de Niterói conforme disposições do artigo 111 da Lei 8.666/93 e sua forma 

de utilização constará nos  instrumentos jurídicos próprios a serem celebrados entre a 

Prefeitura e os pesquisadores no início do desenvolvimento do projeto. 

 

14.6 Dúvidas e esclarecimentos sobre este Edital deverão ser enviados única e 

exclusivamente para o endereço eletrônico projetos.aplicados@somosfec.org.br. 

 

14.7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Comitê de Elaboração do 

Edital. 

No Anexo 1- LINHAS DE PESQUISA E EXTENSÃO POR ÁREA DE RESULTADO 

DO NQQ 

Onde se lê: 

6 - ÁREA DE RESULTADO: INCLUSIVA 

 

Linhas Gerais Descrição 

1. Políticas de 

assistência social 

Pesquisas e projetos aplicados ao desenvolvimento e 

aprimoramento das políticas públicas municipais de 

assistência social: censos e metodologias para 

diagnósticos sobre população em situação de rua; 

formação e capacitação em atendimento a populações 

em situação de vulnerabilidade; estudos sobre os 

sistemas municipais de proteção social, etc. 
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Leia-se: 

6 - ÁREA DE RESULTADO: INCLUSIVA 

 

Linhas Gerais Descrição 

1. Políticas de 

assistência social 

Pesquisas e projetos aplicados ao desenvolvimento e 

aprimoramento das políticas públicas municipais de 

assistência social: censos e metodologias para 

diagnósticos sobre população em situação de rua; 

formação e capacitação em atendimento a populações 

em situação de vulnerabilidade; estudos sobre os 

sistemas municipais de proteção social; estudos sobre 

segurança alimentar e nutricional; estudos sobre 

agricultura familiar, etc. 

 

Ficam ratificadas as demais informações constantes no Edital de Abertura de Inscrições. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

COMITÊ DE ELABORAÇÃO DO EDITAL 


