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FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS E  

DECLARAÇÃO RELATIVA A COMITÊ DE ÉTICA 

O Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq) do Setor de Educação aprovou dois 

documentos, em sua reunião do dia 04 de setembro: um ajuste na ficha de avaliação de 

projetos de pesquisa, com o acréscimo de um item: Declaração de responsabilidade 

relativa à apreciação do Comitê de Ética; o documento que constitui essa Declaração, que 

deve ser anexado e preenchido, na última página do projeto de pesquisa, antes deste ser 

anexado no processo SEI. Todos os projetos de pesquisa registrados no Setor a partir 

deste mês, já devem ter este documento anexado. 

Ele foi encaminhado às Secretarias dos Departamentos, e está disponível no site 

do CEPED, em arquivo editável - http://www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-

estudos-e-pesquisas-educacionais/  

Ressaltamos que projetos de pesquisa que não venham acompanhados da ficha 

de avaliação atualizada, e da declaração (ao final do arquivo do projeto), serão devolvidos 

ao respectivo Departamento.  

 

AVALIAÇÃO – RELATÓRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

No mês passado, foi finalizada a avaliação dos relatórios de Iniciação Científica do 

edital 2019/2020. Porém, o SIGA não está ainda encaminhando para orientadores/as e 

estudantes, o resultado desta avaliação, bem como, ela não fica acessível ao 

representante do Setor junto ao Comitê de Iniciação Científica da PRPPG. 

Temos feitas reiteradas solicitações de que esta avaliação (nota e parecer 

qualitativo) seja disponibilizada, mesmo que como um arquivo, para que possamos 

encaminhá-la para os respectivos interessados. Por enquanto, a informação da 

Coordenação de IC é de que a demanda está feita para a equipe responsável pelo SIGA, 

e que aguarda retorno a este respeito. 



Aproveitamos também para agradecer a todos/as docentes que colaboraram na 

realização desta avaliação de relatórios: 

 

Docentes voluntários/as 

Alan Ripoll Alves 

Alcione Luis Pereira Carvalho 

Karina Rousseng Dal Pont 

Leziany Silveira Daniel 

Roberlayne de Oliveira Borges Roballo 

Sérgio Roberto Chaves Júnior 

Suzete de Paula Bornatto 

Taísa Barbosa Robuste 

 

Membros do CSPq 

Carlos Eduardo Vieira  

Cassia Alessandra Domiciano  

Gabriela Isabel Reyes Ormeno 

Luani de Liz Souza  

Nádia Gaiofatto Gonçalves  

Patricia Barbosa Pereira  

 

 

QUESTIONÁRIO – ÉTICA EM PESQUISA E COMITÊ DE ÉTICA 

O CSPq deliberou por aplicar um questionário, a ser respondido pelos/as docentes 

do Setor, que visa auxiliar em um diagnóstico do CEPED acerca de conhecimentos, 

dúvidas e demandas de docentes do Setor de Educação, relacionados a Comitê de Ética 

em Pesquisa, e a projetos de pesquisa na Plataforma Brasil.  

Ele não é longo, não necessita de identificação pessoal, e já está aberto para 

preenchimento, até dia 20 de outubro. Questionário disponível em 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-

UK8Z0ubc44d8LbAr64thHBIkgcT5vJ0nMpURVpIODhXQU5ZVlNIOVQ5NkNKV1hWRTI0Vi4u  

Contamos com a colaboração de todos/as, inclusive de quem não registra projetos 

na Plataforma Brasil.   

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-UK8Z0ubc44d8LbAr64thHBIkgcT5vJ0nMpURVpIODhXQU5ZVlNIOVQ5NkNKV1hWRTI0Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-UK8Z0ubc44d8LbAr64thHBIkgcT5vJ0nMpURVpIODhXQU5ZVlNIOVQ5NkNKV1hWRTI0Vi4u


EDITAIS INTERNOS PRPPG 

Lembramos sobre a abertura de três novos Editais, pela PRPPG: 

1. Nova chamada para o Edital 02/2020 - Apoio às atividades de Pesquisa. Prazo 

até dia 23 de outubro. Outras informações:  

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2020/10/edital-02-2020-apoio-a-atividades-de-pesquisa-2-

chamada-01-10-20.pdf 

 

2. Chamada Edital 07/2020 - Apoio à participação em eventos virtuais.  

Serão financiadas despesas com o pagamento de taxa de inscrição em eventos 

científicos nacionais e internacionais. Atenção que para eventos internacionais o docente 

deverá estar credenciado na pós-graduação. Edital de fluxo contínuo até 30/09/2021. 

Outras informações:  

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2020/10/edital-07-2020-pesquisa.pdf 

 

3. Chamada Edital 08/2020 - Apoio a organização de eventos virtuais locais, 

acionais e internacionais. Para eventos a serem realizados ainda em 2020, aceitará 

submissão até 20/10/2020, as demais propostas com execução para 2021 poderá 

submeter até 29/11/2020.Outras informações: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2020/10/edital-08-2020-pesquisa.pdf 

 

 

 

Curitiba, 09 de outubro de 2020. 

 
Coordenação do CEPED 

Nadia G. Gonçalves 

Luani Liz de Souza 
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