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PROJETOS DE PESQUISA  

A PRPPG fez atualizações 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”: 

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, 
Venho pelo presente informar-lhes que até agora o único resultado que 
tivemos foi o resultado provisório do PIBITI-CNPq, provisório porque 
anterior aos recursos. Neste Edital tivemos um desempenho excelente, 
com um aumento de 15 bolsas em relação ao último edital, conforme 
pode ser conferido na matéria abaixo: 
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-recebe-avaliacao-positiva-do-
cnpq-em-iniciacao-tecnologica-e-garante-aumento-do-numero-de-
bolsas/ 
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Estamos aguardando os demais resultados do CNPq, bem como todos 
os resultados da Fundação Araucária. A implementação das bolsas, 
portanto, só terá início quando tivermos esses resultados. 
Atenciosamente, 
Larissa Ramina 
Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica 

 

Lembramos que quando iniciar a implementação das bolsas, caso o projeto esteja 

classificado para receber bolsa, mas não houver estudante cadastrado, este docente 

perde o direito à bolsa, sendo alocado no final da lista para distribuição. 

 

RELATÓRIOS DE BOLSAS DE IC 2019-2020 

Lembramos os prazos relativos às bolsas IC 2019-2020: 

Aluno - Relatório Final - Submissão online pelo aluno diretamente no link 

disponível na página inicial do Sistema SICT - o arquivo poderá ser alterado até a 

validação do orientador - De 20/07/2020 a 10/08/2020. 

Professor - Relatório Final - Validação pelo orientador no Sistema SICT com login 

e senha do orientador – de 20/07/2020 a 17/08/2020. 

Lembramos que o relatório final é previsto no edital e caderno de normas, como de 

responsabilidade do docente. Somente os relatórios validados serão avaliados. A não 

submissão do relatório, ou sua não validação, são indicadas como itens de pendência do 

professor em relação à IC, podendo impedir sua participação no edital 2021-2022. 

 

PROCURA-SE 

Nas discussões sobre o PDI do Setor, o CEPED indicou como uma de suas metas, 

“Elaborar uma proposta de Comitê de Ética em Pesquisas para projetos do Setor de 

Educação, propondo parceria com o Setor de Ciências Humanas.” 

Consultamos algumas pessoas tentando descobrir quem participou dessa 

discussão a alguns anos atrás, e se houve, documento ou relatório sobre essa questão, 

mas ainda não identificamos os participantes dessa Comissão.  

Pedimos então, a quem tenha participado, que entre em contato conosco, pelo 

email nadiagg@ufpr.br 

 

Curitiba, 03 de agosto de 2020. 

 
Coordenação do CEPED 

Nadia G. Gonçalves 
Luani Liz de Souza 


