
Registro de projetos de 
pesquisa no Banco de Projetos 

de Pesquisa (BPP) da UFPR

Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq) – Setor Litoral



Normas vigentes
• RESOLUÇÃO Nº 34/12 – CEPE

“Art. 5º Os professores subme�dos 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 a�vidades de pesquisa e/ou extensão.”

• RESOLUÇÃO 68/95 – CEPE: cria os comitês de pesquisa na UFPR

• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 – CPDCT/PRPPG/UFPR 
“Projeto de pesquisa é uma proposta de inves�gação 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.”



Fonte: página da PRPPG/UFPR



Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq)

• PORTARIA Nº 1195/2019 SETOR LITORAL

De 19/06/2019 à 31/12/2019:

 

Presidente             Marcos Claudio Signorelli  (Titular CAP/PRPPG)

Vice-presidente    Juliana Quadros (Suplente CAP/PRPPG)

Membros               Augusto Junior Clemente 



Tá... Mas e como registrar meu projeto no BPP?



Primeiro: escreva seu projeto! (Ver IN nº3/PRPPG)

a) Iden�ficação do projeto, incluindo Titulo, palavras chave e resumo;

b) Obje�vo geral e específicos;

c) Fundamentação teórica: embasamento teórico na literatura recente na área e que

contextualiza e jus�fica os obje�vos propostos e caracteriza o carecter técnico-cien�fico do

projeto;

d) Materiais e metodologias a serem u�lizadas: Deverá conter o método de pesquisa/�po de

estudo; local de desenvolvimento ou da coleta de dados/informações; técnicas- procedimentos

de coleta/obtenção dos dados; amostra/par�cipantes; técnica- procedimentos de

análise/tratamento dos dados;

e) Equipe: Indicando o coordenador, e demais par�cipantes;

f) Cronograma;

g) Infraestrutura disponível;

h) Produtos e impactos esperados;

i) Bibliografia: Listar as referencias u�lizadas no texto.



Segundo: registre seu projeto de pesquisa no La�es

• O �tulo deve ser o mesmo

• Máximo de 5 anos

• Incluir ementa

• Lembre-se: você deve ser o coordenador

• Inclua os demais membros da equipe

• Importante: lembre-se de anualmente vincular suas produções ao seu 
projeto no la�es



Terceiro: abra um processo no SEI – Projeto de Pesquisa 
(em vermelho!)



Registre o nível de acesso: SIGILOSO



Quarto: providencie um parecerista de mérito



Quinto: paute a aprovação do projeto na Câmara
• Anexando Documentos no SEI:

1. Projeto de Pesquisa

2. Currículo La�es do/a pesquisador/a

3. Análise de mérito do/a parecerista (com assinatura do/a parecerista)

4. Currículo La�es do parecerista

5. Extrato da ata com a recomendação de aprovação da Câmara

6. Se houver aprovação em Agência de Fomento ou no Comitê de É�ca em 
Pesquisa (CEP), anexe também.

7. Lembre de auten�car tudo no SEI (assinatura eletrônica)



Sexto: gerencie as credenciais de acesso no SEI



Conceda acesso ao “rebocch”

• A Direção irá emi�r um despacho e conceder acesso aos membros do 
CSPq para análise

• O projeto será designado a um relator no CSPq

• Aprovação do projeto em reuniões mensais do CSPq



Calendário de reuniões do CSPq 2019

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

• Lembre-se de deixar tudo pronto no SEI dentro do prazo! E conceder 
acesso à Direção, para que haja tempo de o/a relator/a conferir seus 
documentos. 

• Caso não consiga cumprir o prazo, ficará para a próxima reunião L



Sé�mo: fazer o upload da ata de aprovação no SIGA

a) O CSPq irá fazer o upload da Ata de aprovação de seu projeto no SEI

b) Basta você fazer o upload dessa Ata em sua conta do SIGA, no item 
projetos => Pesquisa => Selecionar o �tulo do projeto





Além de jus�ficar minha DE...

O registro de projetos será necessário para:

- Concorrer ao edital de IC 2020

- 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

...



Dúvidas:

comitepesquisalitoral@gmail.com

PRPPG – Coordenadoria de Pesquisa

(41) 3360-5328

www.prppg.ufpr.br

h�p://www.litoral.ufpr.br/portal/pesquisa
-e-inovacao/

Praia Mansa, Ma�nhos




