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COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA (CSPq) – SETOR DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

 

1.                                                       artigo 2
o
 da           

NORMATIVA No 03 CPDCT/PRPPG/UFPR, atualizada em 03 de Junho de 2019, 

disponível no site da PRPPG, em 

http://www.prppg.ufpr.br/site/pesquisa/documentos_pesquisa/ 

Desta maneira, a estrutura do projeto de pesquisa deve incluir: 

 

                                                                         

b)  Objetivo (                   ) 

c)  Fundamentação teórica: embasamento teórico na literatura recente na            

contextualiza e justifica os objetivos propostos e caracteriza o cará           -

                       

                                                                 método de 

pesquisa/tipo de estudo; local de desenvolvimento ou da coleta de 

dados/informações          - procedimentos de coleta/obtenção            

                              -                                                 

e)  Equipe: Indicando o coordenador e demais participantes  

f)  Cronograma ** 

g)  Infraestrutura disponível  

h)  Produtos e impactos esperados 

i)  Bibliografia: Listar as referências utilizadas no texto  

 

** De acordo com o Art. 1
o
 da                           

CPDCT/PRPPG/UFPR: o                                                    com 

prazo inicial e final definidos,                   até                                

                                                                               

                                                                          

existentes.  

 

2. Para cada projeto de pesquisa o docente deve solicitar apreciação em sua 

unidade/departamento de origem,                            ** em          

departamental, tendo sido encaminhado a retalor(a); com a apresentação de um 

parecer. 

 

**                                                                                 

CV Lattes/CNPq do docente, não necessitando passar pelo departamento e CSPq. 

http://www.prppg.ufpr.br/site/pesquisa/documentos_pesquisa/
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3. Na sequencia o processo deve ser enviado via SEI para o CSPq, o qual enviará o 

projeto para 2 avaliadores ad hoc (externos ao departamento do solicitante) 

 

4. A tramitação dos projetos seguirá de acordo com fluxograma abaixo.  

 
Descrição das etapas do fluxograma: 

1 - O docente deve abrir um processo no SEI anexando: 

- Formulário para cadastro de projeto de pesquisa no comitê setorial de pesquisa - Setor de 

Ciências Biológicas (ANEXO I, ver abaixo); 

- Arquivo do projeto de pesquisa; 

- Extrato de ata do departamento onde ocorreu a aprovação do projeto e cópia do parecer de 

mérito. 

- Outros documentos que o interessado julgar relevantes para a análise de mérito podem ser 

anexados ao processo. 

2 - O processo deve ser encaminhado para a Direção do Setor de Ciências Biológicas.  

3 - A Direção do Setor encaminhará o processo para o presidente do Comitê Setorial de 

Pesquisa (CSPq). 

4 - O CSPq encaminhará o projeto para 2 avaliadores (interno ou externos à UFPR, mas 

obrigatoriamente externo ao departamento do solicitante), os quais serão indicados pelo 

representante do Departamento de lotação do requerente no CSPq. 

5 - Os avaliadores terão até 30 dias de prazo para a emissão do parecer. Após o recebimento dos 

pareceres, o CSPq se reunirá para a apreciação dos pareceres e elaboração de um parecer final. 

6 - O presidente do CSPq encaminhará o parecer final e o extrato da Ata da reunião ao docente 

via SEI. Todo o processo deve ser concluído em cerca de 40 dias. 


