
RESULTADO IC – EDITAL 2022/2023 

 No início de junho foi divulgado o resultado do Edital de IC 2022/2023, com a

classificação pós-recursos dos/as docentes aprovados/as. Resultado disponível em: 

 http://www.prppg.ufpr.br/site/ic/resultados/

 Ainda com relação a esse edital, reforçamos algumas datas importantes: 

- até 08 de julho: Inserção de alunos/as orientandos/as do Edital 2022 no Sistema SICT

pelo/a professor/a com login e senha de orientador/a, realizando a indicação de

prioridade para recebimento de bolsa;

- até agosto: a) Trabalho interno da Coordenação de IC para distribuição das bolsas -

Encaminhamento de termos de compromisso para alunos/as através de link de acesso

enviado pelo e-mail de cadastro do/a aluno/a; b) Aprovação, pelo/a orientador/a, dos

termos de compromisso que foram gerados pelos/as alunos/as, no Sistema SICT com

login e senha do/a orientador/a.

Para mais informações, acesse o cronograma detalhado em:

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

2022_edital2022-e-2021_atual.pdf 
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 Reiteramos a importância de que os/as docentes do Setor realizem o registro de seus

projetos de pesquisa. As orientações estão disponíveis em:

https://educacao.ufpr.br/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-

educacionais/formularios-orientacoes-e-tutoriais/

 Sugerimos, ainda, 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.

 O cronograma do projeto deve ter o prazo mínimo de 2 anos, mas, se possível,

utilizem o prazo máximo de 5 (cinco) anos, pois é mais fácil encerrar o projeto antes,

caso seja 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): http://www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-

educacionais/formularios-orientacoes-e-tutoriais/

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

 

Chamada CNPq Nº 09/2022 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ

 O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, informa a

abertura da Chamada Pública nº 09/2022, de Bolsas de Produtividade em Pesquisa

(PQ). Inscrições de 10/05/2022 a 07/07/2022. Mais informações em:

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

p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abe

rtas/

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

 Edital de Apoio à Participação em Eventos Presenciais, da Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação (PRPPG), que visa apoiar a participação de docentes pesquisadores/as

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: http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-

content/uploads/2022/03/edital-02-2022.pdf
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LEMBRETES – CHAMADAS E EDITAIS ABERTOS

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

 Edital de Apoio à Participação em Eventos Virtuais, da Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação (PRPPG), que visa apoiar a participação de docentes pesquisadores/as

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:

http://www.prppg.ufpr.br/site/editais-2022/edital-001-2022/

Apoio à Publicações Científicas Internacionais

 Edital de Apoio à Publicação Científica Internacional, da Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação (PRPPG), 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:

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

007-2021-apoio-a-publicacoes-cientificas-internacionais/

 

 Curitiba, 20 de junho de 2022.

 Coordenação do CEPED

 Patrícia Barbosa Pereira

 Valéria Milena Rohrich Ferreira
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