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ORIENTAÇÕES PARA O CADASTRO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 

PESQUISA NO COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA DO SETOR DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

 
O Banco de Projetos de Pesquisa (BPP) da UFPR é um módulo do Sistema de 

Gestão Acadêmica da UFPR – SIGA. O docente deve fazer a importação dos dados do 

seu Lattes no BPP e inserir o comprovante de aprovação setorial do projeto de pesquisa. 

Para cadastrar e aprovar os projetos de pesquisa no Comitê Setorial de Pesquisa 

do Setor de Ciências da Saúde (CSPq-Saúde) o docente deve seguir as seguintes 

orientações: 

1. O projeto de pesquisa deve ser elaborado conforme a Instrução Normativa No.2 

–CPDCT/PRPPG/UFPR 

(http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/02/in_02_cpdct.pdf) e 

Instrução Normativa No.3 – CPDCT/PRPPG/UFPR  

(http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/06/in_03_cpdct-

20190603.pdf). 

2. Para o cadastro e aprovação no CSPq-Saúde a tramitação será de acordo com 

a Instrução Normativa No.3 – CPDCT/PRPPG/UFPR. 

3. O projeto deve ser encaminhado para aprovação no CSPq-Saúde via SEI (abrir como 

“Pesquisa:projeto de pesquisa - nível de acesso sigiloso – hipótese legal 

“pesquisa e desenv. científicos ou tecnológicos”), juntamente com: 

3.1 O formulário (ANEXO 1- disponível nos formulários do SEI como “CSPq-

Saúde: ANEXO 1”) para cadastro do projeto de pesquisa no comitê;  

3.2 O extrato da ata de aprovação do projeto de pesquisa em plenária 

departamental, contendo o nome do(a) respectivo(a) relator(a), 

3.3 O parecer da análise de mérito do projeto realizada por um relator 

docente do departamento ou do programa de pós graduação o qual é 

vinculado 

3.4 O comprovante de aprovação do Comitê de Ética ao qual o projeto se 

aplica (se necessário);  

3.5 O comprovante do cadastro no SisGen (se necessário);  

3.6 Outros documentos que o pesquisador achar relevante para a avaliação. 
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4. Após anexar todos os documentos necessários no processo o docente deverá clicar 

em “Gerenciar credenciais de acesso” e atribuir à Presidente do CSPq- Saúde 

Shirley Boller (e-mail: shirley.boller@ufpr.br) (conforme Figura 1).  

5. O presidente do CSPq-Saúde designará um membro do CSPq-Saúde como avaliador 

para proceder a análise e atribuirá acesso para a secretária do respectivo comitê 

pelo e-mail: claudiamorais@ufpr.br. 

6.. O membro do CSPq-Saúde designado pelo presidente terá 07 (sete dias úteis) para 

apreciar o projeto. O membro avaliador deverá preencher o formulário “ANEXO 2” 

e enviar para o e-mail: pesquisasaude@ufpr.br para que possa ser apreciado em 

reunião ordinária (conforme cronograma) bem como para o arquivamento do 

mesmo pela secretária. 

7. O CSPq-Saúde fará o cadastro dos projetos em planilha. 

8. O projeto de pesquisa deverá seguir o fluxo de tramitação conforme a FIGURA 1. 

9. O pesquisador colocará a Ata de aprovação no Banco de Projetos de Pesquisa (BPP) 

(http://www.prppg.ufpr.br/site/banco-de-projetos-de-pesquisa/). 

10. O período de realização máximo do projeto deverá ser de cinco (5) anos não havendo 

possibilidade de prorrogação. 
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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
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ANEXO 1 
FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA NO COMITÊ 

SETORIAL DE PESQUISA DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

1. DADOS DO COORDENADOR 

Nome: E-mail: 
Ramal: Celular: 
Departamento de origem: 

 

2. DADOS DO PROJETO 

Título: 
Início previsto: 
Término previsto: 
Data de aprovação na plenária departamental*: 
Aprovação em Comitê de Ética **: 
( ) Não 

( ) Sim. Qual:_________________________________________________________ 
 

** A aprovação pelo Comitê de Ética ao qual o projeto se aplica (quando for o caso) 
deverá ser comprovada através de documento emitido pelo respectivo Comitê. 
 
O projeto envolve acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional 
associado***? 

( ) Não 
( ) Sim. Qual: 

 
*** O cadastro no SisGen ao qual o projeto se aplica (quando for o caso) deverá ser 
comprovado através de documento emitido pelo SisGen. 
 
Curitiba,    

 

 
Assinar eletronicamente o ANEXO 1 
 
Anexar a este formulário os seguintes documentos: 
 

1. Projeto   de   Pesquisa elaborado conforme a Instrução Normativa No.3 – CPDCT/PRPPG/UFPR; 

2. Extrato da ata de aprovação do projeto de pesquisa em plenária departamental, contendo o nome 

do respectivo (a) relator (a).  

3. O parecer do relator assinado; 

4. Comprovante de aprovação do Comitê de Ética ao qual o projeto se aplica (quando for o caso) 
e/ou Comprovante do Cadastro no SisGen (quando for o caso). 
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ANEXO 2 
PARECER DO COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA DO SETOR DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE DE PROJETO DE PESQUISA 

 
1. Identificação do Processo 

 
Número do Processo (SEI): 

 

Unidade Proponente (nome e sigla): 

 
Professor coordenador: 

 

Título do projeto de pesquisa: 

 

Início: 

 
Avaliação válida até: __________(máx. 5 anos) 

 
 

2. Análise e Parecer: 
 
 

O projeto apresenta os itens descritos na Instrução Normativa No.02 – 
CPDCT/PRPPG/UFPR e Instrução Normativa No.03 CPDCT/PRPPG/UFPR? Apresenta 
o parecer do relator?  

(   ) SIM (   ) NÃO 

O projeto de pesquisa em anexo possui documento com a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) com o nome do coordenador no campo de pesquisador principal ou 

colaborador?  

( ) SIM ( ) NÃO 

O documento do CEP é referente ao projeto de pesquisa anexo ao processo? O período 

aprovado pelo CEP contempla o período declarado no projeto de pesquisa? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

O texto é claro, conciso, com sequência lógica? Apresenta fundamentação teórica 
adequada e atual dentro do tema abordado? A metodologia e os resultados esperados 
são condizentes ao cumprimento dos objetivos? 

( ) SIM ( ) NÃO 
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Outras observações relevantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dados do parecerista: 

 
Nome:   

Departamento ou Programa de Pós -Graduação:    

 

Data da Análise:    

Assinatura:   

 
PARECER DO COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA – Saúde 

 
Aprovado 

 

Retorna ao coordenador para adequações 
 

 

DATA DE APROVAÇÃO NA REUNIÃO 
 
 

Curitiba,   ,  de 20   
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