
RESULTADO EDITAL IC 2021/2022

  O resultado do Edital de IC 2021/2022 está disponível em

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

            Sobre a classificação do Edital de IC, para esclarecimento, informamos como é feito

o cálculo para tal classificação, com o exemplo do Setor neste ano. Esta informação

consta no Caderno de Normas, item 8, disponível em www.prppg.ufpr.br/site/wp-

content/uploads/2020/12/caderno-de-normas-edital-2021-vf-3_28-dez-2020.pdf.

           Tivemos 26 docentes inscritos/as, e todos/as receberam uma nota de acordo com

seu currículo Lattes. Se fossem 27, a mediana seria a nota do/a docente em 14º lugar.

Como é número par (26), foi feita a média entre as notas dos/as docentes que estavam e

12º e 13º lugar. Esta foi a mediana do Setor, de 586,75.

          Daí a nota de cada professor/a do Setor é dividida pela mediana, o que gera uma

pontuação desse/a professor/a.

             Em seguida, são reunidos os dados de todos os Setores, por categoria em que cada

docente se inscreveu (PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EM, PIBIT) e por situação dele/a (se está

em pós-graduação, por exemplo). Isso gera o resultado geral, que foi divulgado.

             O/A docente que obtiver índice inferior a 0,3 no currículo Lattes, depois de aplicada

a normalização (cálculo anteriormente citado) poderá orientar somente alunos/as na

modalidade voluntária.

              Lembramos também o calendário deste edital:
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       - até 18 de junho – Inserção de alunos/as orientandos/as do Edital 2021 no Sistema

SICT pelo/a professor/a com login e senha de orientador/a, realizando a indicação de

prioridade para recebimento de bolsa;

      - até 10 de agosto – Trabalho interno da Coordenação de IC para distribuição das

bolsas - Encaminhamento de termos de compromisso para alunos/as através de link de

acesso enviado pelo e-mail de cadastro do/a aluno/a.

REUNIÃO COM A PRPPG – INFORMAÇÕES IMPORTANTES

                No dia 09 de junho foi realizada uma reunião com a PRPPG, com a presença inicial

do Prof. Francisco (Pró-Reitor) e com falas e explicações das Professoras Ana Sofia

(Pesquisa) e Larissa (Iniciação Científica). Foram convidados/as para a reunião os/as

representantes do Conselho Setorial, os/as do Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq), e das

Linhas de Pesquisa vinculadas aos PPGs do Setor. Destacamos, a seguir, informações

importantes trazidas nesta reunião.

         Primeiramente, Ana Sofia afirmou a importância do registro dos projetos de

pesquisa no Banco de Projetos de Pesquisa (BPP), tanto para termos informações

institucionais, como para prestação de contas à Controladoria Geral da União (CGU), que

vem fazendo cobranças significativas em relação ao registro e atividades, em especial de

docentes em dedicação exclusiva (DE);
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         Em seguida, sobre projetos de pesquisa, a partir de dados do BPP, o Setor está na

seguinte situação (abril/2021):

         Registrados são os projetos que se encontram no BPP com a ata de aprovação do

Comitê Setorial de Pesquisa. Lembramos que embora os/as docentes possam ter projeto

de pesquisa OU de extensão, é certo que muitos/as ainda não fizeram o registro do

projeto de pesquisa com o trâmite envolvendo o CSPq. Temos ressaltado essa necessidade

reiteradamente, e a situação atual dos registros por docente, no Setor, pode ser

observada na listagem disponível na página do CEPED, que é atualizada mensalmente:

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

          Também foi lembrado pela professora Ana Sofia que, segundo a CGU, todo/a

docente DE deve ter um projeto de pesquisa OU de extensão institucionalmente

registrado (e ativo), na condição de coordenador/a do mesmo, ou seja, não basta a

participação em pesquisa ou extensão. E esse projeto deve gerar produtos, tais como

orientação, apresentação de trabalho ou publicações, por exemplo. Sobre essa questão,

outros dados foram trazidos:
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      Os/As 69 docentes com projetos registrados no BPP têm 96 projetos ativos e

regularizados. Desses, 40 projetos não possuem, no currículo Lattes, nenhuma vinculação

de orientação ou de produção. Ana Sofia ressaltou a importância de que, além de manter

o currículo Lattes atualizado, tal vinculação seja formalizada lá (inclusive para os projetos

de Extensão). 

             Sobre os projetos de pesquisa e este vínculo no Lattes, os dados por Departamento

são os seguintes:
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           Na coluna azul estão os projetos de pesquisa registrados no BPP, e na segunda, os

que, dentre eles, não possuem orientação ou produção vinculada. Neste sentido, para

quem não sabe como fazer esse processo de vinculação, indicamos o link com orientações

da PRPPG: www.prppg.ufpr.br/site/como-vincular-lattes/.

        Outro tema ressaltado pela Ana Sofia foram as sugestões aos Editais da PRPPG,

encaminhadas pelo Setor, esclarecendo que há entraves legais para o uso dos recursos

destinados a eles, em especial para material permanente como equipamentos e livros,

mas que buscará averiguar o que é possível fazer para os próximos.

            Também foi lembrado que em breve (possivelmente no 2º semestre), para processos

de progressão docente, somente será pontuado o projeto de pesquisa que estiver

devidamente registrado no BPP, o que reforça a importância desta regularização por

parte dos/as docentes.

           A Professora Larissa, da Iniciação Científica, ressaltou a importância do SIGA e do

BPP para o processo de seleção e de inscrição para o edital de IC, uma vez que considera

somente os projetos regularizados, e facilita o trabalho da homologação e classificação

das inscrições, com a pontuação para classificação decorrente apenas no currículo Lattes

do/a docente.
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FORMULÁRIO - CONFERÊNCIA DE DADOS DE PESQUISA

            Para fins de conferência dos dados de projetos de pesquisa constantes no CEPED,

disponíveis em www.educacao.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/06/Projetos-de-

Pesquisa-vigentes-no-Setor-2.pdf, solicitamos que até o dia 21 de junho, próxima

segunda-feira, todos/as docentes efetivos/as do Setor de Educação acessem esse link e

confiram se as informações vinculadas ao seu nome estão corretas.

             Quem tiver algum complemento ou correção a fazer, deve registrar isso por meio

do formulário disponível em https://forms.office.com/r/ZTY331ySX6. Mas lembramos

que para fazermos a correção é preciso que a informação também esteja correta no

Currículo Lattes. 

          Como o quadro é de projetos vigentes (em andamento), pedimos que no caso de

projeto que já tenha sido encerrado no Lattes, mas ainda esteja constando no quadro, seja

feito também o pedido de correção.

 Curitiba, 15 de junho de 2021.

 

 Coordenação do CEPED

 Nadia G. Gonçalves

 Patrícia Barbosa Pereira
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