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

Passada a 13ª SIEPE, que ocorreu no final do mês de
novembro, gostaríamos de solicitar a colaboração de
vocês para a avaliação do Evento de Iniciação
Científica (EVINCI). Para tal, solicitamos que
preencha o formulário elaborado em parceria com o
Comitê Setorial de Extensão, responsável pelo
Encontro de Extensão e Cultura (ENEC), disponível no
link a seguir: https://forms.office.com/r/JmEuDLzGc2 
Lembramos que essa avaliação é voltada a docentes,
técnicos/as, discentes dos cursos de Pós-Graduação e
Pedagogia do Setor de Educação, bem como discentes de
outros cursos de graduação, que participaram de
projeto de pesquisa ou programa/projeto de extensão
do Setor de Educação. Solicitamos que as secretarias
- dos cursos de Pedagogia e das Pós-graduações do
Setor de Educação - enviem aos/as seus/suas
respectivos/as discentes e docentes orientadores/as. 
Pedimos, também, que os/as docentes orientadores/as
divulguem aos/às seus/suas alunos/as (de IC ou de
projetos de extensão), quando estes/as não forem da
Pedagogia. 

Aguardamos as contribuições até o dia 23/12, sexta-
feira, período até o qual o formulário estará aberto.
É bastante fácil e rápido o preenchimento. Contamos
com sua colaboração!
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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.
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LEMBRETES SOBRE PROJETOS DE PESQUISA

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

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
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ENCERRA-SE UM CICLO...

Aproxima-se o fim de 2022... Um ano que, no retorno à
“normalidade”, preservou um teor atípico de uma
corrida por um tempo supostamente paralisado, pelo
resgate de certezas, pelos encontros, pela presença
já adormecida. Caminhamos, produzimos, vivemos! É
hora de descansar e recuperar as energias...

Que este novo ano se anuncie com muita saúde e força,
o suficiente para alcançarmos êxito em todos os
nossos projetos pessoais e profissionais. E assim
continuaremos...

Boas festas e um excelente recomeçar em 2023! 

Curitiba, 14 de dezembro de 2022.

Coordenação do CEPED
Patrícia Barbosa Pereira

Valéria Milena Rohrich Ferreira


