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EDITAL N. 03/2018 - PRPPG/UFPR 

WORKSHOPS DE PESQUISA 
 

Pesquisa nacional no contexto da internacionalização 
 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) torna público que até o dia 31 de julho de 2018 está aberta a submissão de 
propostas de solicitação de apoio à realização de Workshops de Pesquisa no âmbito da UFPR. 

 
 
1 OBJETIVO 
 
Apoiar a realização de workshops nas áreas listadas abaixo: 
a) Biodiversidade e meio ambiente;  
b) Materiais Avançados;  
c) Energias renováveis e novas fontes de energia;  
d) Biociências e saúde;  
e) Democracia, cultura, desenvolvimento. 
 
 
2 ELEGIBILIDADE 
 
2.1 Serão elegíveis as propostas submetidas por Grupo(s) de Pesquisa certificados no 

CNPq cujas atividades dos proponentes, comprovadas no CV Lattes dos mesmos, sejam 
aderentes aos temas deste Edital (item 1).  

2.2 Não serão aceitas as propostas de coordenador e/ou membros da equipe 
inadimplentes com a PRPPG. 

 
 
3 ITENS FINANCIÁVEIS 
 
3.1 Será apoiada a participação de palestrantes externos à UFPR até um valor total de 

R$ 6.000,00 por proposta pertinente a área de especialidade do(s) grupos de pesquisa 
proponentes(s). 

3.2 Despesas permitidas: diárias e passagens nacionais. 
 
 
4 DAS PROPOSTAS 
 
4.1 As propostas deverão ser apresentadas pelo coordenador, em formulário a ser 

disponibilizado pela PRPPG, contendo as seguintes informações sequenciais: 
a) Coordenador: líder ou vice-líder de grupo de pesquisa da UFPR, certificado pelo 

CNPq. Cada grupo de Pesquisa pode liderar apenas uma proposta. 
b) Título da proposta. 
c) Descrição das atividades a serem desenvolvidas, incluindo: (1) relevância e impacto 

da proposta no âmbito das linhas de pesquisa cadastradas no grupo(s) de 
pesquisa(s); (2) programa do workshop; 3) resultados esperados; (4) orçamento, (5) 
cronograma e (6) equipe. 

4.2 Os membros da equipe devem ter seus currículos cadastrados e atualizados na 
Plataforma Lattes, e participarem de pelo menos um dos grupos de pesquisa proponentes. 
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5 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
 
Os recursos financeiros destinados a este Edital, no montante de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), são recursos próprios a serem executados pela FUNPAR. 
 
 
6 ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
A análise e classificação das propostas serão efetuadas por comissão Ad Hoc designada 

pela PRPPG, levando-se em conta: 
 
 

Análise Peso 

6.1 Aderência da proposta e equipe executora às áreas de pesquisa descrita no 
item 1 e linhas de pesquisa do(s) grupo(s) de pesquisa participantes. 

1 

6.2 Vinculo ao Projeto Institucional CAPES-PRINT/UFPR 2 

6.3 Relevância da proposta. 3 

6.4 Produtividade acadêmica nos últimos 5 anos dos convidados e correlação com 
a área de pesquisa dos grupos de pesquisa, conforme tabela de produção anexo 
1. 

5 

6.5 Produção acadêmica nos últimos 5 anos, dos 5 principais pesquisadores da 
UFPR participantes. 

5 

 
 
 
7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 
 
7.1 A PRPPG divulgará as propostas selecionadas em sua página conforme 

cronograma desta Chamada. 
7.2 Após a divulgação dos resultados, os proponentes poderão interpor recurso em um 

prazo de 2 dias contados a partir da data da divulgação dos resultados. 
7.3 O recurso deverá estar bem fundamentado e ser protocolado junto à e junto a 

PRPPG/ Coordenadoria de pesquisa. 
7.4 O recurso deverá ser analisado e decidido no prazo máximo de 10 dias a partir do 

recebimento da documentação, por comissão Ad Hoc designada pela PRPPG para esta função. 
 
 
8 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
8.1 A execução financeira de recursos para esta Chamada deve respeitar o descrito no 

item 3 deste Edital. 
8.2 As propostas a serem apoiadas pelo presente Edital têm prazo de execução 

estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da data de divulgação dos resultados.  
8.3 A prestação de contas, de acordo com as especificações da FUNPAR, deverá ser 

encaminhada no prazo de até 60 dias após o encerramento da proposta. 
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9 CRONOGRAMA  
 

Descrição Primeira Chamada 
1 Divulgação do Edital 18/06/2018 
2 Disponibilização de formulário  01/07/2018 
3 Submissão das propostas Até 31/07/2018 
4 Divulgação dos resultados 20/08/2018 
5 Interposição de recursos Até 22/08/2018 
6 Divulgação dos resultados dos recursos interpostos 31/08/2018 
7 Inicio da vigência  Setembro/2018 

 
 
10 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UFPR. 
10.2 O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Portal Institucional 

da UFPR. 
10.3 A PRPPG objetiva efetivar uma publicação institucional derivada dos resultados de 

cada workshop.  
 
 
 

Curitiba, 18 de junho de 2018. 
 
 
 
 

Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira 
Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG 

 

Prof. Francisco de Assis Mendonça 
Pró-Reitor/PRPPG 
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Anexo 2 
Tabela de Pontuação de Currículo Lattes 

1. ARTIGOS ACEITOS/PUBLICADOS 

1.1 Completo com Qualis A1 (1.0 ponto por unidade) 

1.2 Completo com Qualis A2 (0.85 ponto por unidade) 

1.3 Completo com Qualis B1 (0.7 ponto por unidade) 

1.4 Completo com Qualis B2 (0.5 ponto por unidade) 

1.5 Completo com Qualis B3 (0.3 ponto por unidade) 

1.6 Completo com Qualis B4 (0.2 ponto por unidade) 

1.7 Completo com Qualis B5 (0.1 ponto por unidade) 

2. TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

2.1 Completo (0.3 ponto por unidade) 

3. LIVRO OU CAPÍTULO DE LIVRO 

3.1 Livro publicado com ISBN (0.85 ponto por unidade) 

3.2 Capítulo de livro publicado com ISBN (0.5 ponto por unidade) 

3.3 Organização de obra publicada com ISBN (0.2 ponto por unidade) 

3.4 Tradução de livro com ISBN (0.2 ponto por unidade) 

4. PRODUÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL (COM PATENTE OU COPYRIGHT) 

4.1 Composição musical publicada, peça teatral e filme (0.3 ponto por unidade ) 

4.2 Partitura musical (0.2 ponto por unidade) 

4.3 Obra de artes visuais [obra(s) plástica(s) em exposições públicas] (0.1 ponto por unidade) 

4.4 Outra [vídeo, CD, DVD] (0.1 ponto por unidade) 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL (COM PATENTE REQUIRIDA/CONCEDIDA) 

5.1 Processo tecnológico (0.5 ponto por unidade) 

5.2 Produto tecnológico (0.5 ponto por unidade) 

5.3 Software, jogos eletrônicos (0.5 ponto por unidade) 

5.4 Cultivares (0.5 ponto por unidade) 

5.5 Direitos autorais (0.5 ponto por unidade) 

5.6 Patente solicitada (0.5 ponto por unidade) 

5.7 Patente depositada (1.0 ponto por unidade) 

6. ORIENTAÇÕES 

6.1 Orientação Dissertação de Mestrado defendida (0.3 ponto por unidade) 

6.2 Coorientação Dissertação de Mestrado defendida (0.1 ponto por unidade) 

6.3 Tese de Doutorado defendida (0.7 ponto por unidade) 

6.4 Coorientação Tese de Doutorado defendida (0.1 ponto por unidade) 

6.5 Iniciação científica (0.1 ponto por unidade) 

6.6 Dissertação de mestrado em andamento (0.1 ponto por unidade) 

6.7 Orientação Tese de Doutorado em andamento (0.2 ponto por unidade) 

 


