
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.

          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.

IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS IC - EDITAL 2021-2022

          Trazemos informações da última reunião do Comitê de Iniciação Científica –

PRPPG, realizada em 27 de agosto:

               1) listas de classificação: 1ª lista – professoras/es recém-doutoras/es (com defesa

da tese a partir de 01/02/2019) vinculadas/os a programa de pós-graduação stricto sensu da

UFPR; 2ª lista – professoras/es doutoras/es vinculadas/os a programa de pós- graduação

stricto sensu da UFPR; 3ª lista - professoras/es doutoras/es ou mestres sem vínculo com

programa de pós-graduação stricto sensu da UFPR e mestres; 4ª lista - professoras/es com

direito a orientar alunas/os na modalidade voluntária, classificadas/os com índice

inferior a 0,3 no currículo Lattes;
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              2) ordem de distribuição de bolsas: primeiro CNPq, depois Tesouro Nacional (TN)

e Fundação Araucária (FA). Para o PIBIC AF, têm prioridade os/as bolsistas

produtividade, somente então observa-se a lista de classificação; sendo que bolsas CNPq

só podem ser atribuídas até segunda lista, a terceira é destinada à FA e TN;

               3) problemas de acesso à Plataforma do CNPq comprometeram o cumprimento do

prazo previsto no calendário; no momento, estão sendo implementadas as bolsas, no mês

de setembro serão enviados os termos de compromisso a voluntários/as; quanto às bolsas

da FA, os procedimentos para firmar o Convênio ainda estão em andamento;

              4) número de bolsas - 450 PIBIC + 220 dos demais Programas (PIBIC-EM, PIBIC-

AF, PIBITI); TN: 220 PIBIC, 20 PIBITI; FA: 20 PIBITI, 154 PIBIC (gestão SIPAD);

               5) na distribuição, há uma bolsa por pesquisador/a, seguindo a ordem das listas de

classificação, lembrando que os/as docentes da terceira lista não podem ser

contemplados/as com bolsas CNPq, e que finalizadas as listas, volta-se para o início;

              6) quanto à inserção de estudantes no sistema, é importante lembrar que durante a

vigência do edital, professores/as podem cadastrar e cancelar discentes; que o prazo

estabelecido no calendário de atividades é para inserção no SICT do/a primeiro/a

orientando/a, sendo possível orientar até dez discentes, e caso não haja nenhum no

momento da atribuição da bolsa, segue-se para o/a próximo/a docente da lista.
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              12ª SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO –

SIEPE E 2º FESTIVAL DE CIÊNCIA, CULTURA E INOVAÇÃO DA UFPR – 

22 A 26/11/2021

                 Os editais de ambos os eventos encontram-se disponíveis em: www.siepe.ufpr.br

                 No Festival, há duas categorias de inscrições abertas até dia 17/09:

           a) Atividades culturais - abrangem as diferentes linguagens nas diversas áreas

como, por exemplo, artes cênicas, artes visuais, dança, culturas e manifestações

populares, música erudita e popular, intervenções urbanas/artes integradas, literatura,

fotografia, economia criativa e artesanato; e

               b) Divulgação Científica, Tecnológica e de Inovação - compreendem iniciativas

que permitem o diálogo entre ciência e o público em geral, com resultados de projetos ou

grupos de pesquisa científica, tecnológica, inovação e extensão.

          Estudantes e projetos que fizeram atividades no ano de 2020 e que não

apresentaram suas produções devido ao fato de não ter havido SIEPE no ano passado,

podem inscrever seu trabalho nesta última categoria. Mas não deve haver inscrição do

mesmo trabalho (igual) nos dois eventos.

                  Sobre essa semana (22 a 26/11), no calendário da UFPR:

                - a SIEPE está prevista no calendário da Instrução Normativa 02/2021 PROGRAD;

                - segundo a resolução 52/2021-CEPE:
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               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.

              - lembramos também que para estudantes de IC (voluntária ou com bolsa), e para

bolsistas de projetos de extensão, a participação com a apresentação do trabalho

relacionado a esta atividade é obrigatória na SIEPE. Para voluntários/as da extensão não

é obrigatória, mas em geral a apresentação é feita por toda a equipe. Para os/as docentes

coordenadores/as de projeto de IC ou de extensão, a presença também é obrigatória (mas

há possibilidade de justificativa fundamentada, no edital).

                - os horários das apresentações ainda não foram definidos nem divulgados. Dessa

forma, pedimos a colaboração e compreensão aos/às colegas, que caso decidam realizar

encontro síncrono em suas disciplinas de graduação no período do evento, entendam a

situação dos/as estudantes que não puderem comparecer. Embora saibamos que a

presença em encontro síncrono não é obrigatória, muitos/as estudantes têm buscado

realizar essa participação, e talvez não possam fazê-lo nesta semana.
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 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 máximo

de 05 (cinco) anos, pois é mais fácil encerrar o projeto antes, se for o caso.

             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/.

              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/.
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LEMBRETES - CHAMADAS E EDITAIS ABERTOS

                 Chamada CNPq/MCTI/FNDCT nº 18/2021 - Universal

           O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e o

MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, informam a abertura da Chamada

Pública nº 18/2021 - Universal. O objetivo é apoiar projetos de pesquisa que visem

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a

inovação do país, em qualquer área do conhecimento. As propostas poderão ser

submetidas até o dia 30 de setembro. Para mais informações, acesse o link:

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?

p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=aberta

s&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10362

                 Apoio à Participação em Eventos Virtuais (PRPPG/UFPR)

       Submissões até dia 20 de cada mês. Para mais informações, acesse o link:

www.prppg.ufpr.br/site/editais-de-apoio-a-pesquisa/apoio_pesquisa/edital-007-2020-

pesquisa-prppg-ufpr

Curitiba, 09 de setembro de 2021.

 

Coordenação do CEPED

Nadia G. Gonçalves

Patrícia Barbosa Pereira
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