
EDITAL Nº 06/2021 – PESQUISA/PRPPG/UFPR

APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA

               Está aberto o Edital nº 06/2021, de apoio a atividades de pesquisa, disponível em

www.prppg.ufpr.br/site/editais-2021/edital-006-2021-apoio-a-atividades-de-pesquisa/.

                 De acordo com o Edital:

        - Serão elegíveis as propostas submetidas por grupo (s) de pesquisa da UFPR

certificados no CNPq, cujas atividades dos proponentes, comprovadas no CV Lattes dos

mesmos, sejam aderentes aos temas deste edital.

                 - Cada docente poderá participar de apenas 01 (uma) proposta de pesquisa.

          - Despesas permitidas: aquisição de material de consumo (conforme Anexo V),

despesas de importação quando pertinentes; passagens e diárias nacionais destinadas a

reuniões de trabalho; serviços de terceiros - pessoas jurídicas (conforme Anexo V); bolsas

de Iniciação Científica.

                  Submissão de propostas até dia 29 de agosto de 2021.

AVALIADORES/AS PARA O EDITAL Nº 06/2021 – PESQUISA/PRPPG/UFPR

APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA

              A PRPPG lançou o Edital nº 06/2021, de apoio a atividades de pesquisa, mencionado

acima.

          Assim como nos anos precedentes, convidamos os/as docentes do Setor de Educação

para contribuírem na avaliação das propostas submetidas à presente chamada.

BOLETIM CEPED ESPECIAL
08/2021 - AGOSTO



          Nosso Setor avaliará propostas de outros Setores e, normalmente, temos em média

duas propostas para cada um dos/as avaliadores/as.

            Não há impedimento da participação como avaliador/a para pessoas que submetem

propostas, uma vez que não avaliamos do nosso setor e há posterior revisão pelo CAP. O

processo é bem importante e toda colaboração ajudará a retribuir a demanda do Setor de

Educação. Ao final do processo, a PRPPG emitirá declaração aos/às avaliadores/as.

        Aos/às interessados/as, favor preencher seus dados no formulário disponível em

https://forms.office.com/r/3dh1QZw0gr até dia 15/08.

             As avaliações ocorrerão entre 18/08 e 03/09. Desde já agradecemos.

AVALIADORES/AS PARA RELATÓRIOS DO EDITAL IC 2020-2021

          Convidamos os/as docentes do Setor de Educação, incluindo substitutos/as, que

queiram ser avaliadores/as de relatórios de Iniciação Científica.

            O período de avaliação será de 18/09 a 20/10, e nos comprometemos a encaminhar

no máximo três relatórios para cada avaliador/a. Ao final do processo, enviaremos

declaração desta atividade aos/às avaliadores/as.

       Quem tiver interesse em participar, é só se cadastrar por meio do formulário

disponível em https://forms.office.com/r/89yxgkkC1K que ficará aberto até dia 31/08.

Curitiba, 09 de agosto de 2021.

Nadia G. Gonçalves

Patrícia Barbosa Pereira
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