
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – RELATÓRIOS FINAIS (2021)

  Lembramos alguns prazos para aqueles/as que estão participando do Edital IC

2021/2022: 

 

- Submissão do Relatório Final (estudante): de 22/08/2022 a 20/09/2022: será realizada

de forma online pelo/a estudante, diretamente no link disponível na página inicial do

Sistema SICT. Sendo que esse arquivo poderá ser alterado até a validação por parte

do/a orientador/a;

- Validação pelo/a Orientador/a no Sistema SICT com login e senha: de 22/08/2022 a

26/09/2022: a partir da validação do relatório não é possível mais fazer alterações nele,

por isso é importante que neste momento o/a orientador/a leia e solicite correções no

documento, à/ao estudante, antes da postagem no Sistema.

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

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2022/07/calendario-2022-

atualizado-datas-siepe2022.pdf
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http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2022/07/calendario-2022-atualizado-datas-siepe2022.pdf


INICIAÇÃO CIENTÍFICA (EDITAL 2022)

  Com relação às atividades da IC de 2022, encerra-se em agosto o prazo para a

aprovação do termo de compromisso (gerado pelos/as estudantes) pelo/a orientador/a,

no Sistema SICT com login e senha do/a orientador/a. 

 No dia 01/09/2022 tem início a vigência das orientações do Edital de 2022. Mais

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

content/uploads/2022/07/calendario-2022-atualizado-datas-siepe2022.pdf
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http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2022/07/calendario-2022-atualizado-datas-siepe2022.pdf


RESUMOS SIEPE 2022

   Os resumos inscritos na 13ª SIEPE (Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e

Extensão) serão avaliados até o dia 29/08/2022. Caso seja solicitada adequação pelo/a

avaliador/a, o/a estudante deverá fazer a correção e nova postagem até dia 05/09/2022,

e seu/sua orientador/a deverá validar a correção até dia 08/09/2022.

 Pedimos atenção aos prazos.
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AVALIADORES/AS PARA RELATÓRIOS FINAIS DO EDITAL IC 2021-2022

    Convidamos os/as docentes do Setor de Educação, incluindo substitutos/as,

interessados/as em realizar a avaliação de relatórios de Iniciação Científica a se

cadastrarem por meio do formulário disponível no link:

https://forms.office.com/r/VuPrgZN5R9

 O período de avaliação será de 28/09/2022 a 26/10/2022. 

 Nos comprometemos a encaminhar, no máximo, três relatórios para cada avaliador/a.

Ao final do processo, enviaremos declaração desta atividade aos/às avaliadores/as. 

 O formulário de cadastramento ficará aberto até dia 23/09/2022.

 

https://forms.office.com/r/VuPrgZN5R9


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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https://educacao.ufpr.br/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-educacionais/formularios-orientacoes-e-tutoriais/


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): 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

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, 17 de agosto de 2022.

 Coordenação do CEPED

 Patrícia Barbosa Pereira

 Valéria Milena Rohrich Ferreira
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http://www.prppg.ufpr.br/site/editais-de-apoio-a-pesquisa/apoio_pesquisa/edital-007-2021-apoio-a-publicacoes-cientificas-internacionais/

