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PESQUISA 
 PROGRAMA  IC-PRPPG Edital 2015/2016 

 

Professores e Alunos – EDITAL 2015 

 22/02 a 16/03/2016  

Período para SUBMISSÃO ONLINE do RELATÓRIO PARCIAL (aluno) e VALIDAÇÃO 

(orientador).  

Calendário disponível em http://www.prppg.ufpr.br/atividades  

Link para submissão – http://www.ic.ufpr.br/relatorios/ e  

Modelo de relatório – http://www.prppg.ufpr.br/documentos_ic. 

Importante:  

a. Alunos que entraram a partir de 01/01/2016 estão DISPENSADOS do relatório parcial. 

b. Os alunos (BOLSISTA REMUNERADO ou VOLUNTÁRIO) com vigência de 3 meses ou mais 

de cadastro no programa terão OBRIGATORIEDADE de enviar o Relatório Parcial.  

A NÃO submissão online acarretará no desligamento do aluno do programa bem como na 

obrigatoriedade da devolução das cotas de bolsa recebidas indevidamente, além de 

impossibilitar o professor de participar do próximo Edital. 

 

Professores e Alunos – EDITAL 2016 

 Previsão para 29/02 a 14/03/2016 a inscrição de professores no Edital 2016 do 

Programa de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

PICDTI/PRPP/UFPR. O edital e link para inscrição no programa estarão disponíveis 

nos próximos dias na página da IC: http://www.prppg.ufpr.br/ic. 

 Modelo para elaboração de projeto de pesquisa do professor orientador e plano de 

trabalho do aluno. Disponível em: http://www.prppg.ufpr.br/documentos_ic. 

 Antes de se inscrever, consulte o caderno de normas. Disponível em 

http://www.prppg.ufpr.br/sites/default/files/documentos/ic/docs2015/Caderno_de_N

ormas_Programa_Iniciacao_Cientifica_Desenvolvimento_Tecnologico_Inovacao_PRP

PG_UFPR.pdf. 

 

 REGISTRO DO PROJETO NO BANPESQ 

 

 Imprescindível o registro no BanPesq, para que o projeto possa ser submetido. 

 Projetos sem registro no BanPesq, com alterações ou inclusões de dados, cadastrar no 

Currículo Lattes do docente pesquisador e, na sequência, notificar a Coordenadoria de 

Pesquisa da PRPPG, via e-mail prppgpesquisa@gmail.com, informando Nome 

Completo do Professor Coordenador e CPF, para atualização da base de dados do Guia 

Fontes UFPR. 
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 CONSULTA NÚMERO DO PROJETO NO BANPESQ 

 

Acessar link http://www.prppg.ufpr.br/banpesq_thales  e clicar em PRPPG – BANCO DE 

PROJETOS DE PESQUISA DA UFPR – PLATAFORMA LATTES CNPq.                                                             

 

 

EXTENSÃO 
 GUIA RÁPIDO DE EXTENSÃO 

 

O CEAPE informa que se encontra disponível na página do Setor de Educação, o Guia Rápido 

de Extensão, com orientações e encaminhamentos referentes às atividades de Extensão na UFPR, as 

quais devem ser registradas junto ao SIGEU-PROEC. São informações relativas a abrangências, 

prazos, tramitações, certificações, entre outras sobre – Programas, Projetos, Cursos, Eventos e 

Prestação de Serviço Extensionista. 

As diretrizes completas, para as Atividades de Extensão, trâmites e procedimentos, encontram-
se na Resolução 72/11-CEPE, disponível em: 

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/legislacao.html#resol 
O CEAPE encontra-se disponível para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 CSE – Comitê Setorial de Extensão 

 

O CEAPE, órgão integrante do Setor de Educação vinculado à Direção e sediam atividades do 

CSE, é composto por membros representantes dos Departamentos do Setor, e técnico-administrativo 

da própria unidade.  

O mesmo tem por objetivo incentivar, orientar, analisar e emitir pareceres técnicos referentes 

às propostas e relatórios de atividades de extensão do Setor de Educação. 

São realizadas reuniões mensais, com cronograma que estará em breve disponível no site do 

Setor-Unidade CEAPE, para apreciação e homologação dos pareceres das atividades extensionistas 

submetidos ao SIGEU. As homologações, sejam de propostas ou de relatórios, somente são 

apreciadas mediante o cumprimento de prazos e documentação de extrato de ata ou ad referendum 

da chefia departamental, encaminhados via e-mail à Secretaria do CEAPE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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