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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO 
CEPED – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

 

BOLETIM INFORMATIVO CEPED – 06/2019 – Novembro  
 

REGISTRO DE PROJETOS DE PESQUISA – SEI  

Na página do CEPED encontram-se os Boletins anteriores do CEPED, com as 
orientações sobre este registro, e também o tutorial para inserção de projeto de pesquisa 
no SEI. Confiram em http://www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-
pesquisas-educacionais/  

Alertamos e pedimos que sigam os passos do tutorial, e lembramos que somente 
será aceito pelo CEPED para apreciação do Comitê Setorial de Pesquisa, processos em 
que esteja o arquivo do projeto de pesquisa completo. Projeto em que conste apenas o 
resumo, será devolvido. 

Os novos projetos de pesquisa devem atender a Instrução Normativa 03 da 
PRPPG, disponível em http://www.prppg.ufpr.br/site/instrucoes-normativas/ 

É importante que os Currículos Lattes sejam mantidos atualizados, pois é de lá que 
as informações para o Banco de Projetos de Pesquisa (BPP) serão extraídas; e que os 
projetos sejam registrados via SEI, para obter a aprovação do Comitê Setorial de 
Pesquisa (no nosso caso, CEPED), que será necessário para o BPP e, para inscrição no 
próximo edital de Iniciação Científica.  

A recomendação do Comitê Setorial de Pesquisa é que, no caso de quem pretende 
concorrer ao próximo edital de Iniciação Científica, o projeto seja aprovado em plenária 
departamental e encaminhado para o CEPED (pela Secretaria do Departamento) até o 
mês de novembro/2019. 

Para quem não for concorrer ao edital de Iniciação Científica, a recomendação é 
que também providenciem o registro, o quanto antes. 

 

REGISTRO DE PROJETOS DE PESQUISA –  

BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA – PRPPG  

Para quem já fez o registro do projeto de pesquisa via SEI, divulgamos junto a este 
Boletim, o tutorial para inserir a ata do projeto de pesquisa no Banco de Projetos de 
Pesquisa da PRPPG. 

Este tutorial também será disponibilizado na página do CEPED - 
http://www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-educacionais/  

 

Curitiba, 17 de novembro de 2019. 

 

Coordenação do CEPED 
Nadia G. Gonçalves 
Luani Liz de Souza 
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