
 

 

 

 
EDITAL DE ÁREAS PARA LABORATÓRIOS TEMÁTICOS E NÚCLEOS DE PESQUISA – 2019 
 
Modalidade: CPC / PESQUISA CLÍNICA ACADÊMICA 
 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 
 
Grupo: NESCA 
 
Resposta ao recurso: DEFERIDO 

 
 
Grupo: DIABETES E METABOLISMO 
 
Resposta ao recurso: DEFERIDO 

 
Grupo: NÚCLEO DE PESQUISA EM ESTILO DE VIDA, DIABETES E DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 
 
Resposta ao recurso: DEFERIDO PARCIALMENTE 
 
Justificativa: Os dados foram computados novamente para o item Número de artigos 
publicados e os mesmos estão em consonância com o resultado inicial. 

 
Grupo: GRUPO DE PESQUISA CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 
 
Resposta ao recurso: INDEFERIDO 
 
Justificativa: Não houve apresentação de recurso ao resultado da Etapa I. 

 
  



 

 

 

Grupo: GEPECADI 
 
Resposta ao recurso: INDEFERIDO 
 
Justificativa: Em relação ao item V - “Valor captado por projetos acadêmicos 
aprovados em editais competitivos” - somente será considerada a soma dos recursos 

captados (em reais) pelos pesquisadores responsáveis em editais competitivos entre 
2014 e 2018. Somente serão considerados recursos captados de projetos em que o 
pesquisador responsável seja o proponente/coordenador do projeto com fomento. 
Projetos internacionais terão os seus recursos de fomento convertidos a valores em 
reais utilizando o câmbio da data do termo de outorga do recurso.  
No tocante ao item XII - “Tamanho da equipe” - Soma do número de integrantes da 
equipe de pesquisa conforme detalhado no próprio formulário de inscrição. Para 
confirmação da atuação efetiva dos membros da equipe em projetos coordenados 
pelos pesquisadores responsáveis do grupo, poderão ser analisados os termos de 
delegação de função e a vigência dos projetos ativos na data de publicação deste 
edital, de acordo com as informações do sistema AGHUse Pesquisa. 
Em relação ao item III – “Proporção de artigos nos estratos QUALIS A1 e A2” - os 
pesquisadores responsáveis indicarão o PPG de vínculo predominante em termos do 
número de orientados e produção científica vinculada. Para cálculo do percentual de 
artigos nos estratos A1 e A2 será usado o ponto de corte de fator de impacto 
maior dentre as áreas elencadas. 

 
 
 
 

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2019. 
 

Comissão de Avaliação do Edital de Áreas 2019. 


