
A reunião ordinária do Comitê Setorial de Pesquisa ocorreu na sexta-feira da

semana passada, em que foram atendidos novos projetos de pesquisa. Todas as

atas de aprovação já estão nos respectivos processos SEI, devendo ser anexadas ao

projeto de pesquisa no Banco de Projetos de Pesquisa da PRPPG, antes da inscrição

no edital da IC (pois a PRPPG deve aprovar o documento, antes dessa inscrição). Há

tutorial sobre como fazer essa inserção, na página do CEPED -

www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-epesquisas-educacionais/ 

Na realização de sua inscrição, confira os dados importados do Lattes. Havendo

alguma incompatibilidade, relatar o problema diretamente para ic@ufpr.br;

Sugerimos que evite deixar a inscrição para o último dia, tanto para que haja tempo

hábil para resolver algum eventual problema que surja, como para evitar

sobrecarga de acessos e problemas no SIGA.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – EDITAL 2022/2023

As inscrições para IC 2022-2023 estão abertas até a sexta-feira, 18 de março. O Edital e

o Caderno de Normas estão disponíveis em: www.prppg.ufpr.br/site/ic/pibic/.

 

** ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES **
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Submissão do relatório parcial (estudante): de 01 a 25 de abril de 2022; 

Validação pela Orientadora ou Orientador no Sistema SICT com login e senha: de

01 a 30 de abril de 2022. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – RELATÓRIOS PARCIAIS (2021) 

Lembramos algumas datas para aqueles que estão participando do Edital IC

2021/2022: 

A validação deve ocorrer já com a versão aprovada do relatório, então evitem deixá-la

para o último dia.

Para mais informações sobre os calendários 2021/2022, acesse:

www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/12/calendario-atividades-

2022_edital2022-e-2021_atual.pdf
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A ata de aprovação quanto ao enquadramento pelo CSPq deverá ser utilizada

como comprovante de aprovação do projeto na UFPR. 

O projeto deverá ser registrado no Banco de Projetos de Pesquisa em até 06 meses

após a data de divulgação do resultado final por agência de fomento ou

equivalente. 

ATUALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA – PROJETOS DE PESQUISA

 

Informamos que a Instrução Normativa nº 03 - PESQUISA/PRPPG foi atualizada. A

atualização foi realizada no dia 11/03/2022, com a inclusão dos parágrafos 2° e 9º do

artigo 3°, relativas à previsão de projetos aprovados por mérito, mas sem

financiamento, e projetos contratados como prestação de serviços na UFPR:

“§ 2º Os projetos aprovados por agências de fomento nacionais, internacionais ou

equivalentes sem aporte de recursos para sua execução ficam dispensados da análise

de mérito pela unidade de lotação. 

1.

2.

§ 9º Projetos de pesquisa contratados como prestação de serviços na UFPR deverão

inserir o parecer da SPin/Comitê de Ensino Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação

com o enquadramento do projeto, de acordo com a resolução 41/17 COPLAD e a IN

01/2018 – PRPPG, sem necessidade de encaminhamento para o Comitê Setorial de

Pesquisa.”

A Instrução Normativa pode ser consultada na página da PRPPG por meio do link:

www.prppg.ufpr.br/site/en/instrucoes-normativas/
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Já se encontra em atividade o Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e

Sociais (CHS). Para acessar as resoluções, orientações gerais, cronogramas e modelos

de documentos sobre esse novo Comitê de Ética da UFPR, acesse a página:

www.humanas.ufpr.br/portal/comite-de-etica-em-pesquisa-em-ciencias-humanas-

e-sociais/.

LEMBRETE – PROJETOS DE PESQUISA

 

Reforçamos a sugestão de que os/as docentes do Setor atentem para a vigência de

seus projetos de pesquisa, tanto para registrarem outro projeto antes do

encerramento do anterior – o que evita a inexistência de 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, também, deve ser feito antes do

encerramento da vigência do projeto.

Ademais, 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 seja necessário.
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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 na primeira semana

de abril, desta forma, no caso de registros de projetos novos ou prorrogação de

vigências, sugerimos que se atentem aos prazos.

Lembramos que a partir deste ano, somente a relação de projetos registrados no

Banco de Projetos de Pesquisa (BPP) 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.

Lembramos, ainda, da importância de vinculação no currículo Lattes das atividades,

dos produtos e das orientações, referentes a cada projeto. É muito fácil! Consulte o

tutorial disponível em: www.prppg.ufpr.br/site/como-vincular-lattes/.
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LEMBRETES – CHAMADAS E EDITAIS ABERTOS

Apoio à Participação em Eventos Presenciais (Edital 002/2022)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) divulgou no dia 07 de março um

novo Edital de Apoio à Participação em Eventos Presenciais, que visa apoiar a

participação dos docentes pesquisadores em eventos científicos internacionais e

nacionais, nas diversas áreas de conhecimento, para que possam apresentar seus

trabalhos de pesquisa. Submissões até o dia 20 de cada mês. Mais informações em:

www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2022/03/edital-02-2022.pdf

Apoio à Participação em Eventos Virtuais (Edital 001/2022)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) divulgou no dia 31 de janeiro um

novo Edital de Apoio à Participação em Eventos Virtuais, que visa apoiar a

participação dos docentes pesquisadores da UFPR em eventos científicos virtuais

internacionais e nacionais, nas diversas áreas de conhecimento, para que possam

apresentar seus trabalhos de pesquisa. Submissões até o dia 20 de cada mês. Mais

informações em: www.prppg.ufpr.br/site/editais-2022/edital-001-2022/
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Apoio a publicações científicas internacionais

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), 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 UFPR, em periódicos científicos de circulação internacional altamente

qualificados. Para mais informações, acesse:

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

2021-apoio-a-publicacoes-cientificas-internacionais/.

Curitiba, 16 de março de 2022.

Coordenação do CEPED

Patrícia Barbosa Pereira

Valéria Milena Rohrich Ferreira
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