
12ª SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – SIEPE –

22 A 26/11/2021

              O edital do evento encontra-se disponível em www.siepe.ufpr.br.

            É muito importante que orientadores/as e estudantes o acessem e leiam, pois sendo

a primeira vez que o evento ocorrerá de forma remota, é preciso conhecer como será seu

funcionamento.

           A coordenação de IC-PRPPG divulgou um tutorial para as bancas examinadoras,

que já foi repassado para o infosetorial também.

       Ainda, considerando o contexto de atividades remotas e híbridas em que nos

encontramos no Setor de Educação, no último Conselho Setorial (11/11/2021) foram

deliberadas as seguintes orientações sobre as aulas e atividades na semana da SIEPE (22 a

26 de novembro):

         - que seja abonada falta em encontro síncrono, se o/a aluno/a apresentar/enviar

cópia da programação do evento em que conste a apresentação de seu trabalho no

dia/horário do encontro síncrono da disciplina;

             - que seja proibida a realização de avaliação síncrona na semana da SIEPE;

             - pode haver atividade avaliativa assíncrona, desde que prevista no plano de ensino;

            - ainda com relação à avaliação, em síntese: primeiramente, a recomendação é que

ocorra a transferência de atividade, mas para o/a docente que não quiser fazer isso,

considerar as deliberações anteriores.
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               Lembramos que essa deliberação está apoiada na Resolução 52/2021-CEPE:

             Art. 5º As atividades dos cursos ou setores, incluídas aqui as semanas acadêmicas dos cursos

de graduação e o Festival de Ciência, Cultura e Inovação, destinam-se à realização de cursos,

palestras, seminários e demais atividades de caráter acadêmico e

possuem a finalidade de proporcionar um período concentrado de atividades formativas (Res. 70/04-

CEPE).

                § 1º Tais períodos não se caracterizam como recesso escolar e, a critério dos colegiados de curso

e Direções Setoriais, as aulas regulares poderão ser suspensas a fim de permitir a participação de

alunos e professores nas atividades programadas.

          § 2º Fica vedada a realização de avaliações em disciplinas e unidades curriculares nesses

períodos.

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 solicitarem 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 mínimo

de 2 anos, mas se possível, usar o prazo máximo de 5 (cinco) anos, pois é mais fácil

encerrar o projeto antes, se for o caso.

BOLETIM CEPED
11/2021 - NOVEMBRO



             Na página do CEPED encontram-se as orientações e formulários necessários para o

registro de projetos, para a 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/.

               O Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq) terá a última reunião do ano, provavelmente

na primeira semana de dezembro, e depois, somente em fevereiro. Assim, para registros

de projetos novos ou prorrogação de vigências, atenção para os prazos.

           No mês passado foi enviada a cada chefia de Departamento, listagem extraída de

projetos registrados no BPP. Lembramos que a partir de 2022, somente esta relação será

divulgada, uma vez que a compreensão é que somente estando no BPP e vigente, o

projeto de pesquisa está regular, na perspectiva institucional.

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

produtos e orientações, referentes a cada projeto. É muito fácil! Tutorial disponível em:

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

Curitiba, 16 de novembro de 2021.

 

Coordenação do CEPED

Nadia G. Gonçalves

Patrícia Barbosa Pereira
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