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INICIAÇÃO CIENTÍFICA – EDITAL 2019-2020  
O  resultado  final  da  classificação  está  disponível  em

http://www.prppg.ufpr.br/site/ic/resultados/ 

BOLSAS – IC

CNPq – Não houve informação de diminuição ou cancelamento de bolsas para o
novo edital. Desta forma, a Coordenadoria de IC, a partir da classificação acima indicada,
e dos estudantes inseridos no Sistema de IC (SICT) pelos orientadores, está realizando a
distribuição das bolsas. 

Números de bolsas CNPq: 

PIBIC 376; 

Ações Afirmativas 24; 

PIBIT 99; 

Ensino Médio 27.

Caso o orientador não tenha inserido estudante no Sistema (conforme alertado em
nosso Boletim anterior), este não recebe bolsa, e passa-se para o projeto seguinte, para a
distribuição da bolsa.

Para  aqueles  que  forem  contemplados,  será  gerado  e-mail  para  o  estudante
preencher  o  termo  de  compromisso;  quando  ele  fizer  isso,  será  encaminhado  e-mail
(automático, pelo Sistema) para o orientador assinar. Assim, pede-se a atenção de todos
orientadores aos seus e-mails, agora em julho.

Como houve atraso na distribuição das bolsas, o calendário deverá ser alterado,
mas em geral são 10 dias de prazo para a assinatura do orientador via Sistema.

IC Fundação Araucária – O Edital da Fundação saiu mais tarde do que nos anos
anteriores,  o  que  deve  influenciar  o  número  de  meses  com  que  o  bolsista  será
contemplado.  Como  prevê  resultado  final  em  agosto,  provavelmente  o  pagamento
começará a partir de setembro ou outubro, sendo que finalizará em julho/2020, ou seja,
poderão ser 2 meses como voluntário e 10 como bolsista, por exemplo.

No ano passado a UFPR foi contemplada com 151 bolsas PIBIC e 20 PIBIT. A
Coordenadoria  de IC solicitou maior número de bolsas neste ano,  mas ainda não há
confirmação  de  quantas  serão  recebidas.  Nesta  semana  deverá  haver  reunião  da
Coordenadoria  de  IC  com a  Direção  da  Fundação  Araucária.  Havendo  novidades,  a
informação será divulgada.

A distribuição das bolsas FA, quando houver confirmação da quantidade, ocorrerá
na  mesma  sistemática  das  bolsas  CNPq,  continuando  a  sequência  da  lista  de
classificação. Este edital não se refere a cotistas.
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Tesouro Nacional – Com o corte de 30% dos recursos da UFPR, não há nenhuma
informação concreta sobre número e vigência das bolsas TN para IC. Uma possibilidade é
que ela seja vigente por 6 meses (agosto a dezembro/2019) mas nem para essa situação
há confirmação de pagamento em todos os meses. Deve haver a definição sobre esta
bolsa até o final do mês de julho, quando serão distribuídas na sequência da lista, após
CNPq e Fundação Araucária.

PIBIS FA – O Edital também foi divulgado recentemente pela Fundação Araucária.
Haverá um edital interno na UFPR, emitido pela Superintendência de Inclusão, Políticas
Afirmativas  e  Diversidade  (SIPAD),  que  envolverá  demandas  para  pesquisa  e  para
extensão. Aguarda-se a divulgação deste edital interno. Lembrando que este, de Inclusão
Social, volta-se a estudantes cotistas.

VOLUNTÁRIOS – IC

Os  termos  de  compromisso  de  IC  voluntária  deverão  ser  gerados  pela
Coordenadoria de IC somente após a distribuição das bolsas.

SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO –
SIEPE

Conforme divulgado pelo InfoSetorial, a data foi alterada no CEPE, para dias 24 a
26 de setembro. Nestes dias há transferência de atividades para o evento, não devendo
haver aula, nem avaliações. 

As atividades relativas ao EVINCI deverão ocorrer na Reitoria, no Edifício D.Pedro
I, e as do ENEC, no Edifício D.Pedro II.

Para  além  das  atividades  da  SIEPE,  durante  toda  esta  semana  de  setembro,
haverá um Festival Cultural da UFPR, que envolverá a Feira de Livros na Praça Santos
Andrade, atividades culturais, gastronômicas, e esportivas, com a intenção da UFPR ir
para  a  rua  e  dialogar  com a  sociedade.  As  atividades  serão  no  eixo  central:  Prédio
Histórico, Reitoria e Rebouças, e a programação tem previsão de divulgação em agosto.

BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA – BPP 
Na página da PRPPG, consta a mesma informação do mês anterior, que o BPP

ainda  está  indisponível,  com  previsão  para  junho.  Assim  que  houver  novidades,
informaremos.

De qualquer forma, é importante que todos mantenham seus respectivos Currículos
Lattes atualizados, pois é de lá que as informações para o BPP serão extraídas.

EDITAIS INTERNOS – PRPPG
EDITAL Nº 02/2019 (PRPPG/UFPR)
Apoio à Participação em Eventos
Eventos nacionais – passagens; eventos internacionais – diárias
Submissões: até o dia 20 de cada mês e com no mínimo 90 dias de antecedência ao
início do evento.
http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/03/edital-02-2019-programa-de-
apoio--participao-em-eventos.pdf
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EDITAL Nº 03/2019 (PRPPG/UFPR)
Apoio à Realização de Workshops de Pesquisa (Edital de Fluxo Contínuo)
Submissões até: dia 15 de cada mês
http://www.prppg.ufpr.br/site/edital-003-2019-prppg-ufpr/

EDITAL Nº 04/2019 (PRPPG/UFPR)
Apoio a Atividades de Pesquisa
Submissões até: 10/07/2019
http://www.prppg.ufpr.br/site/edital-004-2019-prppg-ufpr/

EDITAL Nº 05/2019 (PRPPG/UFPR)
Apoio à Manutenção de Equipamentos de Pesquisa (Edital de Fluxo Contínuo) 
Submissões até: dia 15 de cada mês
http://www.prppg.ufpr.br/site/edital-005-2019-prppg-ufpr/

Curitiba, 02 de julho de 2019.

Coordenação do CEPED

Nadia G. Gonçalves

Luani Liz de Souza
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