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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.  Pedimos  a  colaboração  de  todos,  na  organização  dos
cronogramas de suas disciplinas. 

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 ainda 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. 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.

IC – RELATÓRIOS 2018
Conforme cronograma, os orientadores têm até dia 16 de agosto para validarem

os relatórios postados por seus orientandos.

Depois  disso,  segundo  o  cronograma:  relatório  final  –  avaliação  e/ou
encaminhamento para avaliação pelo Comitê – 19/08 a 20/09/2019.

Como o Setor tem 60 relatórios a serem avaliados, solicitamos aos colegas que
puderem colaborar, que entrem em contato conosco pelo e-mail ceped@ufpr.br ou com
os  representantes  de  seus  Departamentos  no  CEPED  para  informarem  sua
disponibilidade.  Isso  até dia 19/08,  próxima segunda-feira,  para podermos efetuar  a
atribuição  dos  relatórios,  e  para  que  todos  tenham  bastante  tempo  para  realizar  a
avaliação.

Representantes dos Departamentos, junto ao CEPED:
1



 – DTFE – Carlos Eduardo e Yanina

 – DEPLAE – Luani e Valéria Milena

 – DTPEN – Patrícia e Nadia

A  regra  é  que  ninguém  avaliará  trabalho  oriundo  de  seu  Departamento,  e  a
intenção  é  conseguirmos  avaliadores  suficientes  para  distribuirmos  02  trabalhos  para
cada um. 

Todo docente efetivo do Setor pode ser avaliador.

Contamos com a colaboração de todos!

Curitiba, 14 de agosto de 2019.

Coordenação do CEPED

Nadia G. Gonçalves

Luani Liz de Souza
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