
FIGURA 1 – TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA PARA CADASTRO E AVALIAÇÃO PELO COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA 

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA No.03 PDCT/PRPPG/UFPR 

 

 

 

 

PESQUISADOR - ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE PESQUISA

Conforme Instrução Normativa n° 3 -
CPDCT/PRPPG/UFPR e orientações do CSPq -

Saúde

Novo

Foi aprovado por agência de fomento?

NÃO

O  projeto  foi submetido em sua unidade de 
lotação e aprovação em plenária 

departamental com relatoria de parecerista ?

SIM

No SEI = preencher o documento "CSPq: 
Anexo 1" (disponível nos formulários do SEI) 

anexar o projeto, a ata de aprovação 
departamental, o parecer de análise de mérito, 

o documento emitido pelo CEP e outros 
documentos pertinentes

No processo clicar em "Gerenciar credencial 
de acesso" e atribuir para 

shirley.boller@ufpr.br 

O presidente do CSPq-Saúde encaminha para 
o avaliador (membro do CSPq- Saúde) o qual 
terá 07 dias para emitir o parecer. Encaminha 

também para a secretaria do CSPq Claudia 
Morais Faria Lazzarotto 

claudiamorais@ufpr.br

O membro do CSPq designado para apreciar o 
projeto de pesquisa deverá conferir os documentos 

e emitir o parecer, preenchendo o ANEXO 2 e 
posteriormente enviar para o e-mail 

pesquisasaude@ufpr.br para arquivar 

Aprovação pelo CSPq-Saúde em reunião com 
ata de aprovação

O CSPq anexa o extrato de ata no SEI e 
encaminhar ao pesquisador

Abrir processo no SEI tipo "Pesquisa: projeto 
de pesquisa" (destaque em vermelho no SEI)

nível de acesso "sigiloso" (para o processo e 
todos os documentos a serem anexados) para 
discussão e aprovação da relatoria em reunião 

do CSPq - Saúde

NÃO

Aprovar em plenária departamental com 
parecer. 

SIM

Cadastrar no Currículo Lattes . Importar o 
Currículo Lattes para o Banco de Projetos de 

Pesquisa (BPP) e anexar o termo de 
compromisso assinado.

Em andamento

Projetos com menos de 5 anos Projetos com mais de 5 anos

Encerrar e submeter um novo projeto ou 
solicitar nova avaliação pelo CSPq- Saúde



TUTORIAL DE ABERTURA E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO VIA SEI 

TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA PARA CADASTRO E AVALIAÇÃO PELO COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA CONFORME 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No.03 PDCT/PRPPG/UFPR 

 

1. Iniciar processo  

 

 

2. Escolha o tipo de processo  

 
 

3. Clicar em Pesquisa:projeto de pesquisa que aparece em vermelho 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Após especificação e interessados , clicar em Nível de acesso Sigiloso e na Hipótese legal colocar Pesquisa e desenv. científicos 

e tecnológicos , posteriormente Salvar  

 
 

 

5. Após anexar todos os documentos necessários clicar em Gerenciar credenciais de acesso e encaminhar para a Presidente do 

CSPq- Saúde, Profa. Dra. Shirley Boller pelo e-mail shirley.boller@ufpr.br 
 

 
 

 

 
 

6. A presidente encaminhará para um membro avaliador do CSPq- Saúde, e posteriormente a reunião de relatoria será anexado ao 

processo a Ata de reunião com a aprovação por este comitê.  

mailto:shirley.boller@ufpr.br

