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PESQUISA 
O CEPED  tem as seguintes informações a respeitos do Programa de Iniciação Cientifica - IC 

Edital 2016 

 
 Dia 20 de junho foi divulgada classificação dos professores aprovados no Edital 2016.  

Ver link http://www.prppg.ufpr.br/resultados 
 

 Inserção de alunos no Sistema da IC com indicação de prioridade para bolsa 
Programa de Iniciação científica - UFPR <ic@ufpr.br> 
 

 Comunicamos que estará acessível até dia 25/07 para professores cadastrarem alunos no 
sistema da IC. A senha de acesso foi enviada por e-mail aos professores que estão participando 
pela primeira vez. 
 

 O passo a passo para cadastrar alunos está disponível ao final de cada arquivo com o resultado 
(http://www.prppg.ufpr.br/node/366)  e também em 
http://www.prppg.ufpr.br/perguntas_frequentes_ic, pergunta 6. 
Como inserir aluno no Programa?. 
 

 Geração de Termo de Compromisso pelo aluno no sistema da IC e Validação pelo professor 
também no Sistema da IC (08/07 a 31/07/2016). 
 

 

Edital 2015 

 
 Submissão do Relatório final do aluno e validação pelo orientador no Sistema da IC (21/07 a 

10/06/16). 
Ver modelo de relatório no link http://www.prppg.ufpr.br/documentos_ic 
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EXTENSÃO 
SUBMISSÕES SIGEU 

 
 O CEAPE informa sobre prazos para análise de propostas de evento e de curso de extensão, 

que se encontra disponível no site do Setor/Unidade CEAPE - diretrizes, prazos e datas das 

reuniões de colegiados, para administração dos trâmites necessários. 

 

 Conforme deliberação em reunião do Comitê Setorial de Extensão (CSE) realizada em 

15/06/16, somente serão analisadas propostas ou relatórios nas seguintes condições: 

 

 com submissão no SIGEU anterior à aprovação departamental; 

 para EVENTO - extrato de ata de aprovação da plenária departamental ou ad 
referendum da chefia seja entregue ao CEAPE até 5 (cinco) dias úteis antes do 
início do evento;  

 para CURSO - extrato de ata de aprovação da plenária departamental ou ad 
referendum da chefia seja entregue ao CEAPE até 35 (trinta e cinco) dias úteis 
antes do início do curso; 

 os prazos acima estabelecidos visam ao atendimento do estabelecido na 
Resolução 72/11 - CEPE; 

 para EVENTO e CURSO - tanto a proposta quanto o relatório não podem ter dois 
ad referendum, então obrigatoriamente devem ser apreciados na plenária 
departamental ou na reunião do CSE (ao menos em uma plenária).  
Para melhor planejamento e organização, segue abaixo o quadro de reuniões 
plenárias do Setor, para 2016.  

 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES COLEGIADAS 

 

Mês 
Conselho 
Setorial 

DEPLAE DTFE DTPEN 

CSE 
Comitê 

Setorial de 
Extensão        
(CEAPE) 

CAEX 
Comitê 

Assessor de 
Extensão 
(PROEC) 

JULHO 14 A definir --- 27 08 

Todas as 
terças-feiras 

AGOSTO 11 25 30 24 10 
SETEMBRO 15 22 28 28 14 
OUTUBRO 13 27 27 26 10 
NOVEMBRO 10 24 29 23 9 
DEZEMBRO 8 A definir 14 14 12 
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