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REGISTRO DE PROJETOS DE PESQUISA – SEI e BPP 

Detalhamento sobre este item consta no Boletim 01/2020, de fevereiro. 
Recomendamos a regularização e registro de todos os projetos de pesquisa no BPP, o 
quanto antes. 

 

INSCRIÇÕES PARA O EDITAL DE IC 2020-2021 

Encontra-se com inscrições abertas o Edital de IC para o período 2020-2021, 
disponível em http://www.prppg.ufpr.br/site/blog/2020/02/10/inscricoes-abertas-para-
professores-edital-2020-iniciacao-cientifica/ 

As inscrições vão até dia 19/03.  

De acordo com informações da Coordenadoria de IC, quem tiver algum tipo de 
pendência/inadimplência em relação ao Edital 2018-2019 (cuja SIEPE foi realizada em 
2019), ao entrar na inscrição já aparecerá um alerta. Será possível realizar a inscrição, 
porém, no período de recurso (14 e 15/04) deverá apresentá-lo, para apreciação do 
Comitê de IC da PRPPG. 

Nesta inscrição, será preciso inserir um plano de trabalho (sem identificação de 
estudante) por Programa (do edital) de que queira participar. Posteriormente à 
homologação da inscrição, em outra etapa do edital, será possível inscrever mais planos 
de trabalho para o mesmo projeto, sendo um por estudante. 

Conforme já alertado, para esta inscrição, o projeto deverá estar regularizado no 
BPP, somente assim a inscrição será concluída. Assim, recomenda-se que isso seja feito 
com a maior brevidade, pois depois de inserir a ata do Comitê Setorial de Pesquisa no 
BPP, é preciso aguardar a aprovação da PRPPG ao documento, o que hoje ocorre em até 
24 horas. Porém, presume-se que mais próximo do final do prazo de inscrição da IC essa 
aprovação irá ser mais demorada, podendo implicar na impossibilidade da inscrição no 
edital de IC.  

Ao realizar a inscrição, o docente receberá uma mensagem por e-mail, que inclui o 
espelho de seu currículo pontuado. É importante que realize neste momento a 
conferência, e caso haja algum erro (por exemplo, um artigo em revista A1, pontuado 
como B1), comunicar a IC com print da tela. Caso perceba alguma atualização que tenha 
esquecido, é só realizá-la no Lattes, e refazer a inscrição da IC (que importa do Lattes). 
Até o período final de inscrição, ela pode ser refeita, sempre valerá a última versão salva 
pelo docente. 
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RELATÓRIO PARCIAL DE IC 2019-2020 

Está aberto o link para envio 
de relatório parcial: http://www.prppg.ufpr.br/sict/discente/submissaoRelatorio.xhtml.  

A submissão do Relatório Parcial deverá ser realizada pelo estudante, somente via 
sistema, através do preenchimento do formulário disponível no link acima. 

As orientações para o Relatório Parcial encontram-se no site da 
PRPPG: http://www.prppg.ufpr.br/site/ic/documentos_ic/ (documento nº 4). 

Prazos: 

Submissão do Relatório Parcial pelo estudante - até 25/03/2020. 
Validação do Relatório Parcial pelo orientador - até 02/04/2020. 

IMPORTANTE: TODOS os estudantes devem inserir o relatório, 
independentemente do tempo de vigência e da modalidade - bolsa ou orientação 
voluntária - (conforme item 7.6 do Caderno de Normas). 

A não inserção deste relatório parcial implicará em inadimplência para o orientador. 
No caso de estudante bolsista, além de seu desligamento, a orientação da AUDIN é que 
deverá haver a devolução de todas as bolsas recebidas. O orientador também perde essa 
bolsa, que será transferida para o próximo nome da lista de espera do edital. No caso de 
estudante voluntário, será desligado. 

 

CRONOGRAMA DE IC 2020 

Está disponível o cronograma 2020, em que constam atividades relativas ao edital 
já vigente (2019-2020), e ao novo edital (2020-2021), com datas importantes para ações 
de todos os envolvidos: http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/calendario-atividades-2020.pdf 

 

EDITAIS DA PRPPG 2020 

Lembrete importante: para participar de qualquer edital na UFPR ligado à PRPPG a 
partir de 2020 (Edital de Iniciação Científica, Apoio à participação em eventos, Workshops 
e outros), será imprescindível que o(a) docente tenha seu projeto de pesquisa cadastrado 
no Banco de Projetos de Pesquisa (SIGA- UFPR).  

Já está disponível o Edital de Apoio à participação em eventos. Uma novidade é 
que a submissão do pedido deve ter no mínimo 60 dias de antecedência. O edital está 
disponível em http://www.prppg.ufpr.br/site/blog/2020/01/17/edital-01-2020-apoio-a-
participacao-em-eventos/ 

 

Curitiba, 04 de março de 2020. 

 

Coordenação do CEPED 
Nadia G. Gonçalves 
Luani Liz de Souza 
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