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PESQUISA 

24º EVINCI /  9º EINTI  -  8ª SIEPE 2016 

 Período de submissão de resumo - 02/05 a 01/06/2016  
 
 Quem deve submeter – estudantes, bolsista e não bolsista cadastrado no Edital 2015, por 

                                                        docente e sob sua orientação, no Sistema Informatizado do Programa 
                                                        de IC e IT/PRPP/UFPR, com início até 01/02/2016. 
 
ATENÇÃO: 1- OBRIATORIEDADE DE SUBMETER RESUMO:  

 Estudantes que desenvolveram IC do Edital 2015 JOVENS TALENTOS-CAPES, 
com Vigência 01/03/15 a 29/02/16. 

 Estudantes que desenvolveram IC Ensino Médio do Edital 2015 PIBIC-EM 
CNPq e IC-JR Fundação Araucária. 
 

                      2- NÃO TEM OBRIGATORIEDADE DE SUBMETER RESUMO: 
 estudantes cadastrados no Programa com vigência a partir de 01/03/2016. 

 
                      3- A não submissão de resumos por estudantes cadastrados, acarretará em inadimplência  
                           junto ao Programa de IC e IT/UFPR, com sanções e penalidades a estudante e docente 
                           orientador, previstas no Caderno de Normas. 
 
                      4- A submissão de resumo será exclusivamente online através de link a ser divulgado. 
 
 
Consulte as Normas – Caderno de normas – www.prppg.ufpr.br/pibid  
                                      – EVINCI/EINTI – www.prppg.ufpr.br/evinci_einti  
                                      – Edital 8ª SIEPE – www.siepe.ufpr.br 
 
 
 

BOLSA BALCÃO DE IC 

 
 Informamos que estudantes que desenvolvem trabalhos de pesquisa, orientados por docentes 

da UFPR, com bolsa BALCÃO de IC e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e que 
desejarem submeter resumos ao EVINCI e EINTI 2016, deverão até 30/04/2016 providenciar 
seu cadastramento pela Coordenação de Iniciação Científica, informando através do e-mail 
ic@ufpr.br , os seguintes dados: 

BOLETIM INFORMATIVO - PESQUISA E EXTENSÃO 
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1- Dados do Docente Orientador de IC Balcão: 
     Nome completo; CPF; Departamento de Lotação na UFPR; Setor; E-mail; Telefones; 
     Título do Projeto que originou o trabalho do aluno; Agência Financiadora; Edital. 
 
2- Dados do Estudante de IC Balcão: 
     Nome completo; CPF; Curso de Graduação; E-mail; Telefones. 
 

OBS:- Anexar o Termo de Compromisso Expedido pela Agência de Fomento, que comprova a  
            Iniciação de Balcão Científica ou em Desenvolvimento Tecnológico. 
 
 
 ESCLARECIMENTO SOBRE O QUE É IC/IT BALCÃO: 

- São trabalhos de pesquisa desenvolvidos por estudantes NÃO CADASTRADOS NO SISTEMA 
   DE IC/PRPPG, mas orientados por docentes da UFPR. 
- Iniciação Cientifica Balcão são aquelas bolsas recebidas por pesquisador em projetos  
   aprovados por agência de fomento. Exemplo: edital universal CNPq, Fundação Araucária  
   entre outras. 

 
 
Consulte as Normas – Caderno de normas – www.prppg.ufpr.br/pibid  
                                      – EVINCI/EINTI – www.prppg.ufpr.br/evinci_einti  
                                      – Edital 8ª SIEPE – www.siepe.ufpr.br  
 

 
 

 

EXTENSÃO 
 

SEPE 2016  

 
Informamos que o CEAPE estará, durante a SEPE 2016, ofertando o evento: 

 Oficina – “Registro de Atividades de Extensão – SIGEU/UFPR” 

 Registro de propostas e relatórios de atividades de extensão. 

 Normas, prazos e especificidades de cada tipo de atividade de extensão na 

UFPR. 

 Público Alvo – Docentes e Técnicos do Setor de Educação. 

Maiores informações verificar Programação da SEPE 2016, junto ao site do Setor de Educação. 

 

INSCRIÇÕES DE RESUMOS 15º ENEC / 8ª SIEPE 

 De 02 de maio a 01 de junho, utilizando o formulário online, EXCLUSIVAMENTE PELO SITE 

www.siepe.ufpr.br, no link específico para o ENEC. 

 Quem deve inscrever resumo:  

- Coordenadores de Programas e Projetos (isolados e vinculados) registrados na  

   PROEC, com atividades no 1o semestre de 2016 (inscrição obrigatória).  

http://www.prppg.ufpr.br/pibid
http://www.prppg.ufpr.br/EVINCI_EINTI
http://www.siepe.ufpr.br/index.html
http://www.siepe.ufpr.br/
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- Para aqueles que inscreveram novos projetos em abril, para início em    

agosto/2016, a inscrição é opcional. 

 

 

 IMPORTANTE: 

 leiam o edital da SIEPE, disponível em 

http://media.wix.com/ugd/8f4c24_bdd8586401664b3a97b4bb9b12ff7122.pdf 

 no resumo relativo a Programas e Projetos de Extensão, além dos itens 

"clássicos", indicados no tópico 3 do Edital, o texto deve contemplar como os 

cinco princípios extensionistas são desenvolvidos (Dialogicidade, 

Interdisciplinaridade, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, Impacto e 

transformação (quanto ao grupo parceiro ou comunidade envolvida), e Impacto 

na formação do estudante (os diretamente envolvidos, e outros, para além do 

programa/projeto). 

 a nota que o resumo receber, somada à nota da apresentação na SIEPE, comporá 

a nota do Programa ou Projeto (daqueles para os quais a inscrição é obrigatória) 

para a futura distribuição de bolsas Extensão. 

 

 

QUALQUER DÚVIDA SOBRE O SISTEMA OU A INSCRIÇÃO, ENTRAR EM CONTATO 

PELOS RAMAIS (3310)2751 OU 2830, OU PELO E-MAIL ENEC@UFPR.BR. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramação – Cristiane A. S. Dal Posso 

Rua General Carneiro, nº 460, sala 208, 2º andar. Edifício D. Pedro I. 
Centro - Curitiba / PR              CEP: 80060-150 

Tel:   (41) 3360-5275      
EMAIL: cepededuca@ufpr.br / ceape.edu@ufpr.br  
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