
SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - SIEPE 2021

           Em reunião do Comitê de IC – PRPPG, realizada no dia 25 de junho, a Professora

Larissa informou que haverá SIEPE neste ano, no mês de novembro.

            O evento terá um novo formato e o edital com os detalhes deverá ser divulgado em

breve.

             Uma informação adiantada foi que o evento envolverá os/as estudantes do edital de

IC 2020-2021, e que o resumo deverá ser postado no sistema pelo/a estudante, e validado

pelo/a orientador/a, ainda no mês de julho. Como provavelmente o prazo será um pouco

curto, recomendamos que o resumo seja lido e aprovado pelo/a orientador antes da

postagem no sistema.

             O/A estudante também deverá fazer um pequeno vídeo (detalhes serão trazidos no

edital) com a apresentação do trabalho, a ser postado no sistema e validado pelo/a

orientador/a.

               Para mais detalhes, devemos aguardar a divulgação do edital.

LEMBRETES EDITAL IC 2020-2021

                Relatório final – Submissão online pelo/a estudante diretamente no link disponível

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

orientador/a - de 20/08/2021 a 10/09/2021.
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           De acordo com essa informação, a partir da validação do relatório não é possível

mais fazer alterações nele, por isso é importante que o/a orientador/a leia e solicite

correções no documento, à/ao estudante, antes da postagem no Sistema.

               O período para o/a orientador/a fazer a validação é de 20/08/2021 a 17/09/2021.

               Final da vigência das orientações deste Edital – 31/08/2021.

ORIENTAÇÕES DA PRPPG PARA PESQUISAS DURANTE A PANDEMIA

         Na página da PRPPG está disponível o documento intitulado “Orientações para

procedimentos na UFPR relativos à pós-graduação, pesquisa e iniciação científica em

face da pandemia do Coronavírus”, que trata de pesquisa remota ou pesquisa híbrida.

Acessar em www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/06/orientacoes-pg_-pesq-

e-ict-covid-2021-versasao-final.pdf

LEMBRETES SOBRE PROJETOS DE PESQUISA

           Pedimos atenção aos/às docentes do Setor, quanto à vigência de seus projetos de

pesquisa, tanto para registrarem outro projeto antes do encerramento do anterior, para

evitar ficarem sem projeto ativo; quanto para o caso de solicitar prorrogação de vigência

(no caso dos projetos que já foram aprovados pelo Comitê Setorial de Pesquisa), o que

deve ser feito antes do encerramento da vigência do projeto.

             Também, orientamos que no cronograma do projeto, seja previsto o prazo máximo

de 05 (cinco) anos, pois é mais fácil encerrar o projeto antes, se for o caso.
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             Na página do CEPED encontram-se as orientações e formulários necessários para o

registro de projetos, para solicitação de prorrogação de vigência e para relatórios (anuais

e final): www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-

educacionais/formularios-orientacoes-e-tutoriais/.

             Também é importante que, no currículo Lattes, seja feita a vinculação de atividades

produtos e orientações, referentes a cada projeto. Tutorial disponível em:

www.prppg.ufpr.br/site/como-vincular-lattes/.

Curitiba, 05 de julho de 2021.

 

Coordenação do CEPED

Nadia G. Gonçalves

Patrícia Barbosa Pereira
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