
Informamos que os Planos de Trabalho do Setor de Educação, inscritos no Edital

2022/2023 estão em processo de apreciação. Neste edital foram inscritos 33

planos, propostos por 30 pesquisadoras/es do Setor de Educação.

No dia 18/04/2022 serão divulgadas na página da PRPPG as inscrições

homologadas pela coordenação de IC.

As/os pesquisadoras/es que receberem informações de que precisam fazer algum

ajuste no plano, deverão acessar o link para recursos das inscrições homologadas,

disponível na página inicial do Sistema SICT, de 19/04/2022 a 20/04/2022. Após a

divulgação das inscrições homologadas, caso a/o docente inscrita/o perceba

algum erro da importação do Lattes na sua inscrição, de modo que sua pontuação

tenha sido prejudicada, poderá também entrar com recurso.
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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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http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/12/calendario-atividades-2022_edital2022-e-2021_atual.pdf


nota sobre a UAGPG

 

Informamos que desde o início de abril de 2022 o CEPED passou a ter suas demandas

administrativas atendidas pela Unidade de Apoio à Graduação e à Pós-Graduação do

Setor de Educação (UAGPG). A UAGPG - essa nova sigla que já circula em algumas

mensagens de e-mails e no SEI – refere-se a uma das 4 unidades administrativas

previstas pelo regimento setorial, cujo trabalho envolve o atendimento administrativo

às Coordenações dos Cursos de Graduação; da Pós-Graduação; Comitês de

Licenciaturas (CEALI), Pesquisa e Extensão (CEAPE) do Setor de Educação. De

natureza técnica, prestará serviços administrativos, com a missão de padronizar

procedimentos, desburocratizar e desenvolver mentalidade digital. Para informações

junto às referidas coordenações e comitês, os contatos continuam os mesmos.
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http://www.prppg.ufpr.br/site/en/instrucoes-normativas/


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

2 anos, mas, se possível, que utilizem o prazo máximo de 5 (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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http://www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-educacionais/formularios-orientacoes-e-tutoriais/
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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, 14 de abril de 2022.

Coordenação do CEPED

Patrícia Barbosa Pereira

Valéria Milena Rohrich Ferreira
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