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O registro de projetos será necessário para:

Comprovar o tempo de trabalho em Dedicação Exclusiva (DE);
Concorrer ao edital anual de Iniciação Científica junto a PRPPG;
Concorrer a editais de financiamento de Pesquisa da PRPPG;
Solicitar apoio de diárias/passagens para apresentar em eventos;
Solicitar apoio para realização de workshops de pesquisa;
Solicitar apoio para pagamento de publicação em periódicos;

...

Por que registrar o Projeto de Pesquisa no Banco 
de Projetos de Pesquisa da UFPR?



Normas vigentes

RESOLUÇÃO 68/95 – CEPE/UFPR - Dispões sobre a criação dos Comitês Setoriais de Pesquisa na UFPR:
“O Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq) é órgão de assessoramento da administração, para subsidiar e 
formular o acompanhamento da execução da política de pesquisa científica no âmbito de cada Setor da 
Universidade Federal do Paraná.”

RESOLUÇÃO Nº 34/12 – CEPE/UFPR - Aprova as normas dos regimes de trabalho e atividades das 
Carreiras do Magistério Superior e da Educação Básica e Tecnológica na UFPR:

“Art. 5º Os professores submetidos aos regimes de 40 horas e de Dedicação Exclusiva, excepcionados os 
docentes afastados na forma da lei, estão obrigados ao cumprimento de no mínimo 08 (oito) horas 
semanais em atividades de pesquisa e/ou extensão.”

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 – CPDCT/PRPPG/UFPR - Dispõe sobre os requisitos mínimos para 
cadastro e aprovação de projetos de pesquisa na UFPR.

“Projeto de pesquisa é uma proposta de investigação com prazo inicial e final definidos, por um período 
de até no máximo de 5 anos, visando a geração de novos conhecimentos e/ou a ampliação de 
conhecimentos existentes, a colocação de elementos novos em evidência ou a refutação de 
conhecimentos existentes.”

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 – CSPq/SL/UFPR - Dispõe sobre a avaliação de mérito e aprovação 
de projetos de pesquisa no Setor Litoral.



Fonte: página da PRPPG/UFPR



Primeiro: Escreva seu projeto (IN nº3/PRPPG)
a) Identificação do projeto, incluindo Título, palavras chave e resumo;
b) Objetivo geral e específicos;
c) Fundamentação teórica: embasamento teórico na literatura recente na área e que
contextualiza e justifica os objetivos propostos e caracteriza o caráter técnico-científico do
projeto;
d) Materiais e metodologias a serem utilizadas: deverá conter o método de pesquisa/tipo de
estudo; local de desenvolvimento ou da coleta de dados/informações; técnicas- procedimentos
de coleta/obtenção dos dados; amostra/participantes; técnica- procedimentos de
análise/tratamento dos dados;
e) Equipe: indicando o coordenador, e demais participantes;
f) Cronograma;
g) Infraestrutura disponível;
h) Produtos e impactos esperados;
i) Bibliografia: listar as referencias utilizadas no texto.



Segundo: Registre seu projeto de pesquisa em seu Currículo 
Lattes

O título do Projeto: o mesmo a tramitar;
Tempo de execução: máximo de 5 anos;
Incluir resumo;
Você deve ser o coordenador, os demais da equipe são membros.

Importante: anualmente vincule suas produções científicas ao seu projeto 
no Lattes



Terceiro: Providencie um(a) consultor(a) para avaliar o mérito 
de seu projeto

Envie a um(a) Consultor(a):
 O Projeto; e   
 A Instrução Normativa 1/CSPq/SL ou o “Modelo de parecer de mérito” 

elaborado pelo CSPq.

Atenção: 
O Análise do mérito precisa ser identificada pelo consultor(a) e assinada;
Você vai precisar comprovar a competência na área de conhecimento 

científico do Projeto da(o) Consultor(a),  aproveite para salvar o Currículo 
Lattes.



Quarto: paute a aprovação do Projeto na Câmara

O título do Projeto de ser o mesmo do Currículo Lattes;

O Projeto precisa ser recomendado como aprovado;

Tenha em mãos o extrato de ata;



É hora de cadastrar seu projeto no SEI

Projeto de Pesquisa;
Seu Currículo Lattes;
Análise de mérito da pesquisa;
Currículo Lattes da(o) parecerista;
Extrato de ata da Câmara/Unidade;
Aprovação em Agência de Fomento ou no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), se for o caso.

De posse dos documentos - em PDF:



Quinto: Abra um processo no SEI – Projeto de Pesquisa  (em 
vermelho)



Registre o nível de acesso: SIGILOSO



Conceda acesso à Direção Setorial



Sexto: Gerencie seu Processo no SEI até a finalização – com base no 
Calendário de reuniões do CSPq



Fluxo do Processo no SEI

• A Direção concede acesso ao processo para o Colegiado do CSPq;
• O Colegiado fará a homologação do processo e distribuirá as/os membras/os;
• O processo será analisado com base nas normativas;
• O parecer é relatado na reunião mensal do CSPq, conforme calendário 

divulgado e publicado na página própria;
• A ata da reunião é registrada e integralizada ao processo.

Atenção:
Você também deve ficar atento ao seu e-mails@UFPR, caso haja necessidade de 
outras informações.



Sétimo: Obtenha o comprove de aprovação do seu Projeto de 
Pesquisa pelo CSPq

No SEI localize a Ata da Reunião do CSPq com a aprovação e faça upload

Oitavo: Atualize seu Lattes no SIGA

No seu SIGA entre em “Projetos” e clique no meio da tela a direita em 
“Sincronizar Lattes”, para atualizar o Banco de Projetos conforme seu Lattes 
CNPq





Nono: Abra o BPP/UFPR pelo SIGA em seu perfil e localize o Projeto 
cadastrado



Décimo: Preencha as informações e anexe a Ata de aprovação 
do CSPq



http://www.litoral.ufpr.br/portal/pesquisa-e-inovacao/comite-setorial-de-pesquisa/

http://www.prppg.ufpr.br/site/pesquisa/

http://www.litoral.ufpr.br/portal/pesquisa-e-inovacao/comite-setorial-de-pesquisa/
http://www.prppg.ufpr.br/site/pesquisa/
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