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13ª SIEPE - SEMANA INTEGRADA
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O evento ocorrerá virtualmente entre os dias
21 e 25 de novembro. 
O edital do evento se encontra disponível em
http://www.siepe.ufpr.br/2022/ . Destacamos a
importância de seu acesso e leitura por parte
dos/as orientadores/as e estudantes, tendo em
vista que há peculiaridades no funcionamento
do evento (remoto).
Lembramos que o prazo de submissão do vídeo da
apresentação assíncrona pelos/as estudantes se
encerra no dia 27/10 e as orientações sobre
sua estrutura estão no item 6.2 do edital. 
É importante que o/a orientador/a analise esse
material, se possível, antes do período de
validação, que ocorrerá até 04/11, pois não
haverá prazo para alterações.
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PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DO EVINCI

As sessões do Setor de Educação, do EVINCI,
ocorrerão todas durante as tardes dos dias 22
e 23 de novembro, terça e quarta-feira.
Reforçamos o convite, já enviado por e-mail, a
quem tiver interesse em participar das bancas
de avaliação. Para tal, basta realizar o
preenchimento do formulário disponível em
https://forms.office.com/r/XiA78DLEaH até às
17h do dia 25/10 de outubro, terça-feira.
Professores/as substitutos/as também podem se
inscrever para participar como avaliadores/as.
Lembramos, ainda, que se o/a docente for
orientador/a de IC deste edital (2021-2022),
no caderno de normas da IC constam, dentre
seus compromissos:
3.20 Participar em banca examinadora durante o
EVINCI/EINTI sempre que solicitado pelo CAIC. 
3.21 Estar presente durante a apresentação do
trabalho do aluno no EVINCI/EINTI ou
apresentar justificativa de ausência. A
presença do professor orientador não poderá,
em caso algum, ser substituída pela presença
de outrem, seja por outro professor, aluno de
pós-graduação ou graduação, ou ainda técnico.
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PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DO EVINCI

A justificativa de ausência deverá ser
apresentada conforme instruções previstas no
Edital da SIEPE e/ou no site oficial da SIEPE,
e será devidamente analisada pela Coordenação.
Assim, caso se inscreva para participar como
avaliador/a de uma Banca, é importante
considerar que não colocaremos nenhum trabalho
sob sua orientação em tal sessão. Ou seja,
deverá participar de uma sessão como
orientador/a, e de outra, como avaliador/a
(não alocaremos no mesmo horário). E caso não
tenhamos inscrição de número suficiente de
docentes voluntários/as, poderemos solicitar a
participação de alguns/mas orientadores/as de
IC do Setor.
Também pedimos que caso se inscrevam, anotem
já este compromisso na agenda, para evitar
imprevistos e faltas, colaborando com nossa
organização das sessões do Setor de Educação.
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LEMBRETES SOBRE PROJETOS DE PESQUISA

Destacamos, novamente, 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 no sentido de 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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LEMBRETES SOBRE 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/wp-
content/uploads/2022/09/edital-05-2022.pdf

Curitiba, 24 de outubro de 2022.
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