
LEMBRETES SOBRE PROJETOS DE PESQUISA

              Mais uma vez, solicitamos 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 02 anos, mas, se possível, que utilizem o prazo máximo de 05 (cinco) anos, pois é

mais fácil encerrar o projeto antes, caso necessário.

       Na página do CEPED estão as orientações e os formulários necessários para o

registro de projetos, para a solicitação de prorrogação de vigência e para relatórios

(anual 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 sua próxima reunião provavelmente na

primeira semana fevereiro, dessa forma, no caso de registros de projetos novos ou

prorrogação de vigências, sugerimos que se atentem aos prazos.
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           No mês de outubro foi enviada a cada chefia de Departamento uma listagem extraída

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

será divulgada, uma vez que a compreensão é a de 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! Consulte o tutorial

disponível em: www.prppg.ufpr.br/site/como-vincular-lattes/.

APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS

             A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) da Universidade Federal do

Paraná (UFPR), através da Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento

Tecnológico, divulga o Edital 007/2021 de Apoio à Publicação Científica Internacional, que

tem por objetivo apoiar publicações de alta qualidade oriundas de atividades de Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação, de autores da Universidade Federal do Paraná, em

periódicos científicos de circulação internacional altamente qualificados. Para mais

informações, acesse: www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/07/edital-07-

2021-apoio-a-publicacoes-internacionais.pdf.
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             RELATÓRIOS PARCIAIS DE IC

          Lembramos que a Coordenação de IC - PRPPG ainda não divulgou as datas de

relatório parcial do edital atual. Assim que divulgada essa informação aos comitês

setoriais de pesquisa, a encaminharemos pelo Infosetorial.

É TEMPO DE ESPERANÇAR...

           Atravessamos um ano de tantos desafios, mudanças, incertezas e contradições.

Seguimos... Para os dias que estão por vir, buscamos em Paulo Freire, incansavelmente,

a inspiração, por isso, para este novo ano que se anuncia: “É preciso ter esperança, mas

ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo

esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se

levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir!”

               E assim continuaremos...

               Boas festas, um excelente recomeçar em 2022!

Curitiba, 16 de dezembro de 2021.

 

Coordenação do CEPED

Patrícia Barbosa Pereira

Valéria Milena Rohrich Ferreira
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