
Documento 02/2019-CSPq       30 de agosto de 2019.

Assunto: Definição de fluxo para o registro de projetos de pesquisa no Setor Litoral.

O Comitê Setorial de Pesquisa do Setor Litoral (CSPq) complementa nesse documento o fluxo de

registro  de  projetos  de  pesquisa,  para atendimento  do  que  trata  a  Resolução  68/95-CEPE  e  Instrução

Norma�va 03/CPDCT/PRPPG/UFPR de 2019:

1) O/A pesquisador(a),  inicialmente, deve cadastrar  seu projeto de pesquisa na Plataforma La�es,  com

�tulo, ementa/resumo e par�cipantes;

2)  O/A  pesquisador(a)  elabora  o  projeto  de  pesquisa,  conforme  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  Nº  03  –

CPDCT/PRPPG/UFPR,  de  03  de  junho  de  2019

(h�p://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/06/in_03_cpdct-20190603.pdf);

3) O/A pesquisador(a) abre processo no SEI (como “projeto de pesquisa” – grifado em vermelho no SEI),

anexando seu projeto de pesquisa e seu currículo La�es.  Escolher a opção SIGILOSO no SEI, assinalando

como hipótese legal“Pesquisa e desenvolvimento tecnológico”;

4) O/A pesquisador(a) solicita a 01 (um) parecerista (pesquisador da área do projeto) para realizar uma

análise/parecer de mérito teórico-metodológico do seu projeto, anexando o parecer no processo do SEI; O

CSPq disponibiliza um modelo de parecer (Anexo). Anexar também no processo do SEI o currículo la�es do

parecerista, que comprove interface com a temá�ca da pesquisa;

5)  O/A pesquisador(a)  pauta o projeto  em reunião de câmara.  Após debate,  define-se na câmara pela

recomendação  de  aprovação  (ou  não)  do  projeto,  anexando  o  extrato  de  ata  da  Câmara  com  a

recomendação de aprovação, no processo do SEI;

6)  A seguir, clicar no menu principal do processo no SEI a opção  “Gerenciar Credenciais de Acesso”e

conceder credencial para Renato Bochicchio (usário“rebocch). Esta concessão é devido ao processo ser

sigiloso  e  o  Prof  Renato  responder  pela  Direção  do  Setor  Litoral,  que  após  despacho  da  direção,  irá

conceder credenciais aos membros do CSPq para análise.

7) Com base na recomendação da Câmara e análise do mérito de parecerista, a Direção concede credenciais

do Processo SEI aos membros do Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq), para análise e aprovação pelo CSPq;

8) Após aprovação no CSPq,  o Comitê anexará o extrato de ata da aprovação ao processo e encaminhará

para registro no Banco de Pesquisas da PRPPG.

9)  Para  docentes  que  já  têm aprovados Projetos  de Pesquisa em agências  de  fomento  (CAPES,  CNPq,

Fundação Araucária) e/ou no Comitê de É�ca em Pesquisa (CEP) basta abrir o processo (seguir o item 3) e

anexar o projeto, junto com o termo de aprovação da agência de fomento/CEP. Conceder a credencial de

acesso ao Renato Bochicchio (usuário“rebocch”do SEI).



O CSPq sugere veementemente que docentes que par�cipam do programa de IC ou que tenham interesse 
em par�cipar do edital IC 2020 ou que queiram par�cipar de editais ins�tucionais de pesquisa, ou ainda 
que necessitem jus�ficar seu regime de trabalho Dedicação Exclusiva, que tramitem o mais breve possível 
seus projetos. Reforçamos que o registro será condição necessária para concorrer ao próximo edital de IC, 
que está previsto para ser lançado em dezembro de 2019. Observar os prazos abaixo:

Datas das próximas reuniões do CSPq e prazos para concessão de credencial do processo no SEI:
Data da reunião CSPq Litoral Prazo para concessão de credencial no SEI

18/10/2019 11/10/2019

22/11/2019 14/11/2019

11/12/2019 04/12/2019

Visando sanar dúvidas, o CSPq convida os/as interessados/as a par�cipar de uma reunião a ser realizada no 
dia 11/09/2019 às 16h, em Sala de aula a ser confirmada.

Reiteramos que a implantação do CSPq está em andamento, sendo uma instância nova no setor, e que a 
definição de fluxos e reajustes iniciais é necessária para a o�mização dos processos. Contamos com a 
compreensão de todos/as.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail comitepesquisalitoral@gmail.com .

Atenciosamente,

Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq)

Prof. Marcos Signorelli (Presidente)
Prof. Augusto Clemente
Prof. Cris�ano Nogueira
Prof. Luciano Huergo
Profa. Juliana Quadros 




