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COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA (CSPq) SETOR LITORAL
HOMOLOGAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE REGISTRO DE PESQUISA

Proponente:
Projeto de Pesquisa:
Número do Processo SEI: 23075. /202 -

Homologação do Processo, conforme IN Nº 03 CPDCT/PRPPG/UFPR e IN Nº 01/
CSPq/SL/UFPR:
( ) Projeto de Pesquisa;
( ) Curriculum Lattes do Pesquisador;
( ) Relatório de Atividades;
( ) Ata da reunião da Câmara com menção ao Projeto.

Avaliação do Processo, conforme Instrução Normativa 03 – CPDCT/PRPPG/UFPR
e Instrução Normativa 01/CSPq/SL/UFPR:
1) Projeto de Pesquisa (Art. 2º da Instrução Normativa 03):
( ) Identificação do projeto, incluindo Título, palavras-chave e resumo;
( ) Justificativa de Prorrogação (exceto projetos novos);
( ) Objetivo geral e específicos;
( ) Fundamentação teórica: embasamento teórico na literatura recente na área e que
contextualiza e justifica os objetivos propostos e caracteriza o carácter técnico-cien-
tífico do projeto;
( ) Materiais e metodologias a serem utilizadas: Deverá conter o método de pesqui-
sa/tipo de estudo; local de desenvolvimento ou da coleta de dados/informações; téc-
nicas - procedimentos de coleta/obtenção dos dados; amostra/participantes; técnicas
- procedimentos de análise/tratamento dos dados;
( ) Equipe: Indicando o coordenador, e demais participantes;
( ) Cronograma Projeto novo (prazo inicial e final definidos, por um período de até no
máximo de 5 anos);
( ) Cronograma Projeto prorrogação (Excepcionalmente, mediante justificativa, os 
projetos poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período, além dos 5 anos
previstos);
( ) Infraestrutura disponível;
( ) Produtos e impactos esperados;
( ) Bibliografia: Listar as referências utilizadas no texto.

2) Verificação do Curriculum Lattes do Proponente:
( ) Projeto registrado;
( ) Projeto novo;
( ) Projeto renovação;
( ) Produtos do Projeto de Pesquisa período anterior.
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3) Análise dos Produtos para Prorrogação de Projetos:
Os produtos do período anterior devem ser no mínimo 5 (cinco), sendo pelo menos 3
deles obrigatoriamente referentes a orientação e publicação (artigo em periódico in-
dexado, livro e capítulo de livro publicado por editora com comitê editorial), ou seja, 
uma orientação e duas publicações ou duas orientações e uma publicação. Indique 
em números:
( ) Livro com ISBN (mínimo de 50 páginas);
( ) Capítulo de Livro com ISBN;
( ) Artigos publicados em periódicos indexados em bases nacionais ou internacionais
( ) Propriedade intelectual (Direito Autoral, Propriedade Industrial e/ou Proteção Sui 
Generis) devidamente registrada/depositada na respectiva base de proteção legal;
( ) Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, dou-
torado e/ou pós-doutorado;
( ) Outros.

4) Ata de Câmara:
( ) Menção da apresentação pelo(a) docente, contendo Título do Projeto de pesqui-
sa, com aprovação.
Aprovação: Os documentos do Processo para registro do Projeto de Pesquisa 
CUMPREM as exigências da Instrução Normativa Nº 03/2021/CPDPC/PRPPG/
UFPR.

ou Recomendação:
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