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          Por enquanto não há informações se será realizada a Semana Integrada de Ensino,

Pesquisa e Extensão deste ano.

        Na reunião do Comitê de IC da PRPPG, a Professora Larissa ficou de buscar mais

informações, pois devido ao volume de trabalhos de IC a serem apresentados no EVINCI,

a realização do evento dependeria de suporte tecnológico.

         Houve a sugestão de que se não for possível realizar o evento, que ao menos haja a

publicação de um Caderno de Resumos, o que a Professora Larissa também ficou de

verificar.

            Havendo novas informações, divulgaremos pelo Boletim.

CRONOGRAMA - EDITAL IC 2021/2022

       No dia 18 de maio deverá ser divulgada, na página da IC, o resultado do Edital

2021/2022. O período para apresentação de recurso à classificação obtida é de 19 a 20 de

maio, diretamente no link disponível na página inicial do Sistema SICT. O resultado final

será divulgado no dia 28 de maio.

      De 28 de maio a 18 de junho será o período para inserção de alunas e alunos

orientandos do Edital 2021/2022 no Sistema SICT, pela professora ou pelo professor,

realizando a indicação de prioridade para recebimento de bolsa.

BOLETIM CEPED
04/2021 - MAIO



       É muito importante a atenção a estes prazos. Com base na informação dos/das

docentes até 18 de junho, é que a equipe da IC-PRPPG fará a distribuição das bolsas,

posteriormente. Caso algum projeto tenha sido contemplado, mas não tenha sido feita a

inserção de aluna ou aluno pelo/a docente, no prazo indicado, este projeto é “pulado” e irá

para o final da fila, nesta distribuição.

SUGESTÕES PARA EDITAIS DA PRPPG

           Na última quarta-feira, dia 05/05 foram discutidas algumas das necessidades das

áreas das “Humanidades” nos futuros editais internos de pesquisa e de iniciação

científica da PRPPG. Como demanda dessa reunião, abrimos uma consulta à comunidade

de docentes pesquisadoras (es) do Setor de Educação.

         Também aproveitamos o momento de consulta para angariar sugestões para o futuro

edital e respectivo caderno de normas da Iniciação Científica.

            As contribuições devem ser registradas por meio do formulário disponível no link

abaixo, até dia 12 de maio: https://forms.office.com/r/tsWv1KyNc7

              Agradecemos antecipadamente a contribuição!

BOLETIM CEPED
03/2021 - ABRIL



REGISTRO DE PROJETOS DE PESQUISA - BPP

         Em informe dado na reunião da Comissão Especial da CPPD, em 06/05, foi

informado que em acordo com a Professora Ana Sophia (Pesquisa-PRPPG), será feito um

ajuste no sistema de progressão docente da Intranet (possivelmente a partir de agosto),

de que somente será importado para a progressão, projeto de pesquisa que esteja

devidamente cadastrado e aprovado (com ata do Comitê Setorial de Pesquisa) no Banco

de Projetos de Pesquisa da PRPPG.

           Desta forma, reiteramos que busquem fazer o devido registro, o quanto antes.

Todas orientações para isso encontram-se disponíveis no site do CEPED -

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

Curitiba, 06 de maio de 2021

 

Coordenação CEPED

Nadia G. Gonçalves

Patrícia Barbosa Pereira
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