
PESQUISADOR - ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE PESQUISA

Conforme Instrução Normativa n° 3 - CPDCT/PRPPG/UFPR

Projeto

Com início depois de  junho de 2019 (Novo - Segue a IN3) Com inicio antes de junho de 2019 (em andamento)

Aprovado em agência de fomento

SIM

NÃO

Cadastrar no Currículo Lattes. 

Importar o Currículo Lattes 

para o Banco de Projetos de 

Pesquisa (BPP) e anexar o 

termo de compromisso 

assinado.

Projetos com fomentos não 

devem ser enviados ao CSPq-

Saúde

No SEI, o coordenador do projeto deve iniciar processo e escolher o tipo de processo:

Especificação: Projeto se pesquisa

Interessados: chefe do seu departamento

Nível de acesso clicar em: sigiloso

Hipótese legal clicar em : Pesquisa e desenv. Científicos ou tecnológicos (Art. 7º, §1º, da lei 

nº12.527/2011

Pesquisa: projeto de pesquisa

Incluir documento: Externo

Tipo de documento: Projeto

Colocar a data do documento, o formato do documento, tipo de conferencia e o remetente

Classificação por assuntos: 230 Projeto de pesquisa

Nível de acesso clicar em: sigiloso

Hipótese legal clicar em : Pesquisa e desenv. Científicos ou tecnológicos (Art. 7º, §1º, da lei nº12.527/2011

Anexar o documento referente ao seu projeto de pesquisa. NÃO ENVIAR PROJETOS DE

ORIENTAÇÃO DISCENTE. TAIS PROJETOS SÃO PRODUTOS DE

PESQUISA.

Clicar em cima do número do processo e Gerenciar credenciais de acesso a chefia do seu departamento (e-mail

institucional).

-Se NÃO HOUVER extrato de ata com a aprovação do projeto em outra unidade colegiada ou comitê da UFPR**, a

chefia do departamento delega relatoria gerenciando as credenciais de acesso para um docente relator realizar a

análise de mérito do projeto. O docente Relator anexa a análise de mérito e assina.

-Se HOUVER o extrato de ata com a aprovação do projeto em outra unidade colegiada ou comitê da UFPR**, o

coordenador deverá anexar o extrato de ata com a aprovação bem como a análise de mérito no processo para

que a chefia imediata possa homologar na plenária departamental.

Em ambos casos, o CSPq-Saúde recomenda utilizar o modelo próprio de analise de mérito disponível na página

do Setor de Ciências da Saúde. No modelo de analise de mérito, o relator deve preencher/escrever conforme as

instruções em cada item. Não serão aceitos as análises sem as informações solicitadas.

** De acordo INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 – CPDCT/PRPPG/UFPR, atualização em 13 de dezembro de 2019:

$ 4º A unidade de lotação poderá delegar a avaliação e aprovação de mérito prevista no caput deste artigo a outra

unidade colegiada ou comitê da UFPR. A ata de delegação da unidade de lotação deverá ser enviada para o Comitê

Setorial de Pesquisa e para a PRPPG para conhecimento.

Para professores ativos: A chefia do departamento anexa o extrato de ata com a aprovação em plenária

departamental.

Para professores Visitantes ou professor Sênior, anexar o extrato de ata com a aprovação na unidade colegiada

que está vinculado.

Após esses trâmites, o coordenador do projeto deve:

Incluir documento: Anexo 1 – Formulário para cadastro de projeto de pesquisa no CSPq- Saúde disponível na 

pagina do setor de ciências da saúde (“O setor” > “Comitê Setorial de Pesquisa”). Utilizar sempre a ultima atualização 

do formulário.

Descrição: Projeto de Pesquisa 

Nível de acesso clicar em: sigiloso

Hipótese legal clicar em : Pesquisa e desenv. Científicos ou tecnológicos (Art. 7º, §1º, da lei nº12.527/2011

Preencher integralmente o Anexo 1 e autenticar

Verificar se todos os documentos estão inseridos no processo: (Anexo 1 preenchido integralmente, projeto de 

pesquisa, a ata de aprovação departamental, o parecer de análise de mérito, e outros documentos que julgar 

pertinentes)

Clicar em cima do número do processo e Gerenciar credenciais de acesso a SHIRLEY BOLLER (shirley.boller) –

atual presidente do Comitê de Pesquisa Setorial (CSPq).

O coordenador deverá enviar o processo com até 10 dias de antecedência da reunião do CSPq- Saúde para que o 

mesmo possa ser avaliado pelo membro do CSPq-Saúde em tempo hábil. Após este prazo, o projeto será avaliado na 

reunião subsequente 

O presidente do CSPq-Saúde encaminha para o avaliador (membro do CSPq- Saúde,

preferencialmente a um(a) docente de outro departamento que não seja o da proponente)

o qual terá 07 dias para emitir o parecer, respeitando o calendário de reuniões do CSPq-Saúde.

Encaminha também para a secretaria do CSPq Claudia Morais Faria Lazzarotto (claudiamorais@ufpr.br)

O membro do CSPq-Saúde designado para apreciar o projeto de pesquisa deverá emitir o parecer,

preenchendo o ANEXO 2. Deve incluir o Anexo 2 no processo e autenticar para apreciação.

Após a apreciação dos projetos pelo CSPq-Saúde, será emitido um despacho ao coordenador,

informando o resultado da apreciação e em caso de aprovação será anexado o extrato de ata no SEI

O Coordenador do projeto anexa o extrato de ata no Banco de projetos de pesquisa. Para tanto, o

coordenador deve primeiro ATUALIZAR o currículo lattes (CL), depois entrar no SIGA UFPR e sincronizar

suas pesquisas com o CL. Após, entrar em cada pesquisa e anexar o extrato de ata emitido pelo CSPq-

Saúde.

Aprovado em agencia de fomento

NÃO

Projetos com menos de 5 anos
Projetos com mais de 5 

anos

Encerrar no Currículo

lattes e submeter um

novo projeto ao CSPq-

Saúde

No SEI, o coordenador do projeto deve iniciar processo e escolher o 

tipo de processo:

Especificação: Projeto se pesquisa

Interessados: chefe do seu departamento

Nível de acesso clicar em: sigiloso

Hipótese legal clicar em : Pesquisa e desenv. Científicos ou 

tecnológicos (Art. 7º, §1º, da lei nº12.527/2011

Pesquisa: projeto de pesquisa

Incluir documento: Externo

Tipo de documento: documentos

Colocar a data do documento, o formato do documento, tipo de conferencia e o remetente

Nível de acesso clicar em: sigiloso

Hipótese legal clicar em : Pesquisa e desenv. Científicos ou tecnológicos (Art. 7º, §1º, da lei nº12.527/2011

Incluir os documentos:

1 - Projeto de pesquisa, NÃO ENVIAR PROJETOS DE ORIENTAÇÃO DISCENTE. TAIS PROJETOS SÃO PRODUTOS DE PESQUISA.

2- Extrato de ata departamental com a aprovação do projeto* 

3- Lista de produtos rastreáveis referentes ao projeto de pesquisa. Preencher o campo especifico no ANEXO 1. Ver IN-3 os itens que são considerados “produto”

4 – Anexo 1 - Formulário para cadastro de projeto de pesquisa preenchido integralmente e autenticado. Utilizar o formulário atualizado, disponível na pagina do Setor-SD

Verificar se todos os documentos estão inseridos no processo: (Anexo 1, projeto, a ata de aprovação departamental, Lista de produtos rastreáveis conforme a 

Instrução Normativa No.03 CPDCT/PRPPG/UFPR atualização em 13 de dezembro de 2019, e outros documentos que julgar pertinentes)

*Se HOUVER o extrato de ata com a aprovação do projeto em outra unidade colegiada ou comitê da UFPR**, o coordenador deverá anexar o extrato de ata com a

aprovação no processo para que a chefia possa homologar na plenária departamental.

** De acordo INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 – CPDCT/PRPPG/UFPR, atualização em 09 de dezembro de 2019:

$ 4º A unidade de lotação poderá delegar a avaliação e aprovação de mérito prevista no caput deste artigo a outra unidade colegiada ou comitê da UFPR. A ata de

delegação da unidade de lotação deverá ser enviada para o Comitê Setorial de Pesquisa e para a PRPPG para conhecimento.

Para professores ativos: A chefia do departamento anexa o extrato de ata com a aprovação em plenária departamental.

Para professores Visitantes ou professor Sênior, anexar o extrato de ata com a aprovação na unidade colegiada que está vinculado.

Clicar em cima do número do processo e Gerenciar credenciais de acesso a SHIRLEY BOLLER (shirley.boller) – atual presidente do Comitê de Pesquisa Setorial 

(CSPq)

O coordenador deverá enviar o processo com até 10 dias de antecedência da reunião do CSPq- Saúde. Após este prazo, o projeto será avaliado na reunião subsequente 

Projetos contínuos 
(projetos de coorte ou 

projetos que requerem 

tempo superior a 5 anos)

Ao final de 05 anos o coordenador

solicita ao CSPq-Saúde uma

revalidação do projeto, enviando um

despacho no próprio processo

aberto do projeto de pesquisa. Incluir

um relatório de todos os produtos

gerados nos 05 anos de vigência. Não

encerrar no Lattes.

O CSPq-Saúde NÃO recomenda aprovação ad referendum dos projetos de pesquisa

dos docentes uma vez que o documento mandatório é EXTRATO DE ATA conforme

Art. 3º da IN-3.

Em havendo urgência* na aprovação do projeto pelo CSPq-saúde o ad referendum

será aceito mediante justificativa assinado pelo coordenador e com ciência da chefia.

E nesse caso, a analise de mérito do projeto de pesquisa não poderá ser realizado

pelo chefe ou suplente do departamento bem como pelo coordenador ou vice-

coordenação do PPG.

Tão logo o ad referendum for homologado em plenária, o coordenador deverá anexar

o extrato de ata.

*Casos urgentes se enquadram aos departamentos que não possuem frequências

mensais de plenária departamental.

Projetos contínuos 
(projetos de coorte ou 

projetos que requerem 

tempo superior a 5 anos)

Ao final de 05 anos do 

enquadramento do projeto 

pelo CSPq-saúde, o 

coordenador solicita ao 

CSPq-Saúde uma 

revalidação do projeto, 

enviando um despacho no 

próprio processo aberto 

do projeto de pesquisa. 

Incluir um relatório de 

todos os produtos gerados 

nos 05 anos de vigência. 

Não encerrar no Lattes. 


