
SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

SIEPE – Novembro de 2022 

 Lembramos aos/as docentes e discentes vinculados/as ao Programa de ICT, no Edital

2021, que o EDITAL 01/2022 - 13ª SIEPE já está disponível página eletrônica da SIEPE,

no endereço: http://www.siepe.ufpr.br/2022/ . Os eventos EVINCI - EINTI – SIEPE

ocorrerão entre 21 e 25/11/2022.

As inscrições e a submissão de resumo para o 29º EVINCI ou 14º EINTI, deverão ser

realizadas de 12/07 a 29/07/2022, pelo link disponível na página eletrônica da SIEPE,

com o login e senha do e-mail da UFPR (Intranet). 

A submissão de resumo é obrigatória para todos/as estudantes bolsistas e voluntários

ativos/as cadastrados/as no Edital 2021, do Programa de ICT. 

A validação online deverá ser realizada pelo/a orientador/a do resumo submetido pelo/a

estudante, entre os dias 12/07 a 05/08/2022, com o login e senha do e-mail da UFPR

(Intranet).

ATENÇÃO:

- Se o/a estudante foi cancelado no mês 07/2022 é obrigatória a realização da inscrição. 

- O título do resumo deverá ser o mesmo do plano de trabalho desenvolvido na IC, no

Edital 2021. Somente será possível realizar uma inscrição de resumo por plano de

trabalho desenvolvido. 
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- Cada estudante deve ter um plano de trabalho individualizado, ou seja, o/a

professor/a não pode atribuir a dois ou mais estudantes o mesmo plano de trabalho,

com o mesmo título. Para alteração do título do plano de trabalho, o/a estudante deverá

entrar em contato com seu/sua orientador, para que o/a mesmo/a atualize o título no

Sistema de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT). 

- A não submissão de resumo por estudante bolsista e voluntário/a ativo/a cadastrado

no Edital 2021, acarretará em inadimplência junto ao Programa de IC e IT/UFPR com

sanções e penalidades, ao/a estudante e docente orientador/a, previstas no Caderno de

Normas, disponível em: http://www.prppg.ufpr.br/site/ic/ 
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LEMBRETE – PROJETOS DE PESQUISA

  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.
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LEMBRETE – PROJETOS DE PESQUISA

  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):

https://educacao.ufpr.br/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/

 

BOLETIM CEPEDBOLETIM CEPED
06/2022 JUlHO

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


LEMBRETE – XXXIII SEPE – Agosto de 2022

   Vem aí a SEPE 2022 A XXXIII SEPE – Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do

Setor de Educação está chegando. E, neste ano, o tema mobilizador para submissão de

trabalhos, mesas redondas, minicursos, oficinas e palestras será: “EDUCAÇÃO EM

TEMPOS DE PANDEMIA: IMPACTOS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES”.

 O prazo de inscrição para trabalhos na SEPE ocorrerá até o dia 15/07 (sexta-feira). As

modalidades de trabalho são: Apresentação oral de trabalhos, Minicursos, Oficinas,

Mesas Redondas e Lançamento de Publicações. Informações no site:

https://educacao.ufpr.br/sepe/
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LEMBRETES – CHAMADAS E EDITAIS ABERTOS

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 nas diversas áreas de conhecimento, para que possam

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

ATENÇÃO: Devido a alocação da totalidade de fundos destinados a participação em

eventos internacionais, a partir de 01/07/2022 o edital somente atenderá a participação

em eventos nacionais com concessão de passagens aéreas ou terrestres para eventos no

país. Não serão mais aceitas submissões solicitando diárias. 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 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, 14 de julho de 2022.

 Coordenação do CEPED

 Patrícia Barbosa Pereira

 Valéria Milena Rohrich Ferreira
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