
 

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015. 

 

Caros Colegas: 

Nesta época de festas é desejável terem-se boas notícias. Portanto, cabe 

compartilhar convosco, aquela recebida nestes dias, sobre a notificação formal da 

aprovação de nossa proposta submetida ao Edital CNPq de 2014, em classificação 

suficiente para termos recursos concedidos. Desta forma, estaremos iniciando as 

providências cabíveis para que haja crédito futuro da parcela que nos caberá, neste 

início da fase 2 do INCT-INOFAR. 

Solicito-lhes a especial gentileza de atualizarem seus CV-Lattes, assim como de 

seus colaboradores incluídos na proposta, notificando-nos sobre quaisquer alterações 

que se façam necessária. Lembro-lhes que por força do edital, não deve haver 

duplicidade de participação em diferentes INCT´s e peço para que zelem sobre este 

ponto, prevenindo não-conformidades em sua equipe.  

O formato de gestão financeira desta nova fase será modificado, portanto 

haverá período de adaptação, até o desenho da melhor forma de atuarmos. Todas as 

informações necessárias serão notificadas no portal-web do INCT-INOFAR. Habituem-

se, portanto, a serem assíduos nas visitas à nossa página. Lá será nosso ambiente de 

interação prioritário! 

Estaremos realizando reunião do CGA/INCT-INFAR, em 14 de dezembro, para 

firmarmos nossas diretrizes principais para esta nova fase e fazermos uma breve 

avaliação da primeira. Considero que o início efetivo desta nova fase se dará aos fins 

do primeiro trimestre de 2017, devendo nos adaptar desde o início do próximo ano 

para que a métrica que seja adotada para acompanhamento pelo CNPq seja explícita 

na detecção de nossa futura produção científica. Assim sendo, será obrigatório a 

inclusão do INCT-INOFAR entre as instituições autoras das nossas produções, quando 

couber. Assim será possível identificarem-se, por qualquer ferramenta de busca, a 

produção científica de autoria efetiva do INCT-INOFAR. Adotaremos esta condição 

como critério de vinculação do pesquisador ao INCT-INOFAR, portanto não deixe de 

atende-la para assegurar sua vinculação. 

Reafirmo que caso tenham comentários a fazerem me façam sabe-los. 

Saudações Universitárias, 

Eliezer J. Barreiro 

             Professor Titular - ICB/UFRJ 

               CV-Lattes em http://lattes.cnpq.br/5942068988379022 
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