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CHAMADA PARA AVALIADORES –  

EDITAL PROJETOS DE PESQUISA DA PRPPG 
 

A PRRPG solicita a participação de docentes Bolsistas de Produtividade e com 
experiência em pesquisa do Setor de Educação na avaliação dos Projetos submetidos no 
Edital 02/2020 de Apoio a Pesquisa, que encerra-se no dia 12/07/2020.  

A PRPPG expedirá uma declaração aos avaliadores(as). Cada avaliador(a) 
receberá 5 projetos submetidos por pesquisadores de outro Setor da Universidade.  

Solicitamos aos(às) interessados(as) para encaminhar email para o 
CEPED cepededuca@ufpr.br com os seguintes dados: nome completo, email, 
departamento e telefone para contato.  

O email deve ser encaminhado até dia 10.07 até às 17h. 

Obs.: atenção para o envio ao email correto, o cepededu não está mais sendo 
utilizado. 

 

PROJETOS DE PESQUISA  

A PRPPG fez uma atualização em sua instrução normativa 03, que orienta o 
registro de projetos de pesquisa na UFPR. É importante que todos verifiquem as 
orientações, como os tópicos que devem constar em um projeto, a vigência máxima (5 
anos), registro do projeto e produtos esperados. 

Estas orientações são válidas para todos projetos de pesquisa no âmbito da UFPR, 
mesmo os não vinculados a programas de pós-graduação. 

A IN pode ser acessada em http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-
content/uploads/2020/06/in_03_cpdct-20200608.pdf 

Na página do CEPED encontra-se uma listagem com os projetos de pesquisa de 
docentes do Setor, muitos ainda sem a aprovação do Comitê Setorial de Pesquisa, e 
outros com mais do que cinco anos de vigência. Na mesma página há tutorial para 
inserção de projeto de pesquisa no SEI, e posteriormente, da ata no Banco de Projetos de 
Pesquisa da PRPPG - http://www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-
pesquisas-educacionais/ 

Recomendamos que verifiquem e tomem as providências para o registro dos 
projetos vigentes ainda, com menos de 5 anos; e para registro de novo projeto, mesmo 
que seja de continuidade do anterior, para aqueles com mais de 5 anos. 

Lembramos que, de acordo com a Resolução 34/12 CEPE, que regulamenta “as 
normas dos regimes de trabalho e atividades dos docentes”: 
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Art. 5º Os professores submetidos aos regimes de 40 horas e de 
Dedicação Exclusiva, excepcionados os docentes afastados na 
forma da lei, estão obrigados ao cumprimento de no mínimo 08 (oito) 
horas semanais em atividades de pesquisa e/ou extensão. 

A comprovação destas atividades se dá pelo adequado preenchimento, 
registro/inserção de projetos de pesquisa e de extensão, conforme as orientações 
específicas para cada um deles. 

 

BOLSAS DE IC 2020-2021 

Recebemos a seguinte informação da Coordenação de IC: 

Prezados Professores, 
Em razão de atrasos das agências de fomento, a Coordenação de 
ICT ainda não recebeu suas respectivas cotas de bolsas. Por essa 
razão, não foi possível dar início ao processo de distribuição, em 
detrimento dos prazos inicialmente previstos em nosso Cronograma, 
inviabilizando o envio do link para assinatura dos termos de 
compromisso. 
Contamos com sua costumeira compreensão. 
Atenciosamente 
Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica 

 

Havendo novas informações, divulgaremos...  

 

Curitiba, 07 de julho de 2020. 

 
Coordenação do CEPED 

Nadia G. Gonçalves 
Luani Liz de Souza 


