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Instrução normativa n.º 1 de 10 de julho 2017 

 

Esta instrução normativa dispõe dos requisitos mínimos a serem atendidos 

no âmbito de projetos cadastrados na UFPR com financiamento externo, 

exceto agências de fomento a pesquisa nacionais, para fins de classificação 

como Projeto de pesquisa, permitindo usufruir benefícios no que se refere a 

compras, pagamento de bolsas de pesquisa, e outros previsto em Lei.: 

 

Art. 1º A equipe do projeto deve atender 

a) Coordenador do Projeto com experiência na área, comprovado por 

produtos recentes (últimos 5 anos), conforme Art. 3º, cadastrados em 

seu CV Lattes. 

b) Equipe com experiência na área de atuação no projeto, comprovado 

por produtos recentes (últimos 5 anos), conforme Art. 3º, cadastrados 

em seu CV Lattes. 

 

Art. 2º -  Projeto de pesquisa deve prever investimento em seu plano de 

trabalho 

a) Equipamento, ferramenta/software de pesquisa, manutenção de 

equipamento e/ou renovação de licenças de software de pesquisa 

(incluir detalhamento) e/ou 

b) Coleta, análise e processamento de dados (incluir detalhamento) e/ou 

c) Pagamento de bolsas de iniciação científica ou iniciação tecnológica, 

mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado (incluir descrição de 

atividades) 

 



Art. 3º – Os produtos esperados devem estar relacionados com o objeto do 

projeto e serem classificados em pelo menos uma das categorias: 

a) Livro com ISBN (mínimo de 50 páginas) 

b) Capitulo de Livro com ISBN 

c) Artigos publicados em revista indexada em base Nacionais ou 

Internacionais 

d) Propriedade intelectual 

e) Orientação mestrado e/ou doutorado 

 

Art. 4º - Situações de excepcionalidade devem ser descritas e 

fundamentadas pelo coordenador para avaliação 
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