
I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL 2021/2022

Inscrições para IC 2021-2022: estão abertas até 18 de março, e o prazo não deve ser

prorrogado. O Edital e o Caderno de Normas estão disponíveis em

www.prppg.ufpr.br/site/ic/pibic/

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- o Comitê Setorial de Pesquisa fez reunião extraordinária na semana passada, para

atender aos novos projetos de pesquisa. Todas as atas de aprovação já estão nos

respectivos processos SEI, devendo ser anexadas ao projeto de pesquisa no Banco de

Projetos de Pesquisa da PRPPG, antes da inscrição no edital da IC (pois a PRPPG deve

aprovar o documento, antes dessa inscrição). Há tutorial sobre como fazer essa inserção,

na página do CEPED - www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-

pesquisas-educacionais/

- ao fazer sua inscrição, confira os dados importados do Lattes. Havendo alguma

incompatibilidade, relatar o problema diretamente para ic@ufpr.br. Foram relatadas

algumas inconsistências, que estão sendo corrigidas pelo SIGA, mas é preciso fazer esse

registro por e-mail para eles verificarem. Segundo informação da Prof.ª Larissa,

coordenadora da IC-PRPPG, em reunião do Comitê (05/03) a orientação é não aguardar

essas correções do sistema serem feitas, mas realizar a inscrição, pois a atualização dos

dados será feita quando as correções forem instaladas, e então deverá ser enviado um

espelho dos dados por e-mail a todos que se inscreveram. Por enquanto, esta é a

informação disponível da Coordenação de IC.
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- evite deixar a inscrição para o último dia, tanto para que haja tempo hábil para resolver

algum eventual problema que surja, como para evitar sobrecarga de acessos e problemas

no SIGA.

 

II - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - RELATÓRIOS PARCIAIS (2020)

Lembramos algumas datas para aqueles que estão participando do Edital IC 2020/2021:

- submissão do relatório parcial (estudante) – de 01 a 22 de março;

- validação pela Orientadora ou Orientador no Sistema SICT com login e senha – de 01 a 31

de março.

A validação deve ocorrer já com a versão aprovada do relatório, então evitem deixá-la

para o último dia.

III - ATUALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA –

 PROJETOS DE PESQUISA

Informamos que a Instrução Normativa nº 03 - PESQUISA – PRPPG foi atualizada.

A atualização realizada foi para incluir a previsão de prorrogação excepcional, uma única

vez, do período de vigência do projeto de pesquisa:

§ 8º Excepcionalmente, mediante justificativa, os projetos poderão ser prorrogados uma única vez, por

igual período, além dos 5 anos previstos no art. 1°.
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§ 9º Para a prorrogação excepcional prevista no § 8º o coordenador deverá cadastrar e vincular todos os

produtos gerados pelo projeto de pesquisa em seu Currículo Lattes e encaminhar justificativa

fundamentada para a prorrogação, relatório de atividades contendo obrigatoriamente os produtos de

pesquisa gerados e o projeto de pesquisa com cronograma atualizado para o seu respectivo Comitê

Setorial de Pesquisa para renovação do enquadramento. Não será possível renovar ou prorrogar

projetos de pesquisa sem produtos vinculados gerados no período que se encerra.

 

§ 10º A prorrogação somente se aplica a projetos que apresentem um mínimo de 5 produtos no período

anterior, sendo pelo menos 3 deles obrigatoriamente referentes a orientação e publicação (artigo em

periódico indexado, livro e capitulo de livro publicado por editora com comitê editorial), ou seja, uma

orientação e duas publicações ou duas orientações e uma publicação.

A Instrução Normativa pode ser consultada na página da PRPPG por meio do link

www.prppg.ufpr.br/site/instrucoes-normativas/.

 

IV - LIVROS ACADÊMICOS GRATUITOS

A UFRJ compilou mais de 2.000 livros acadêmicos de diversas editoras universitárias,

que estão disponíveis para download gratuito. Listagem disponível em:

https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/e-books/ufrj-disponibiliza-2-650-e-books-para-

baixar-de-graca/amp/
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V - EDITAIS PRPPG

Os editais relacionados à pesquisa estão todos disponíveis em

www.prppg.ufpr.br/site/editais-de-apoio-a-pesquisa/apoio_pesquisa/

Destacamos dentre eles:

- Edital 04/2020 PRPPG - Apoio à Publicação Cientifica Internacional, que recebe

inscrições até 31/05/2021 ou enquanto existir a disponibilidade financeira.

 - Edital 07/2020 PRPPG - Apoio à Participação em Eventos Virtuais, que recebe

inscrições até 30/09/2021 ou enquanto existir disponibilidade financeira.

VI - SITE CEPED

No site do CEPED estão disponíveis orientações, formulários e tutoriais relativos ao

registro de projetos de pesquisa, bem como, sugestões de links/materiais sobre ética em

pesquisa, e o registro de projetos no comitê de ética. Acesse:

www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-educacionais/

Curitiba, 08 de março de 2021

 

Coordenação CEPED

Nadia Gaiofatto Gonçalves

BOLETIM CEPED
02/2021 - MARÇO


