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PROJETO DE PESQUISA 

Há um modelo padrão de projeto a ser submetido no SEPT?   

Instruções, em forma de perguntas e respostas, para  
apresentação de projeto de pesquisa 

Não há um modelo padrão, existe a resolução (anexa) que dá algumas indicações. Há também um 
modelo que é utilizado na iniciação científica (também anexa). Caso queira participar do edital que 
deve abrir em março do ano que vem, é possível fazer seguindo esse modelo.  

 Quantas laudas normalmente são exigidas?  

No Setor, não há exigência quanto ao número de laudas, desde que se configure um projeto de 
pesquisa.  

O projeto deve ser entregue por escrito ou há um procedimento de envio pela internet?  

Os procedimentos a serem realizados são os seguintes: 
 
 a. Escreva o projeto, abra processo* e encaminhe para ser avaliado em uma reunião do cole-
giado em que leciona**. 
 b. Atualize o seu currículo lattes incluindo o projeto de pesquisa. Somente após a atualização, 
escreva para prppgpesquisa@gmail.com solicitando a atualização do Banpesq/Thales***, informan-
do seu nome completo e CPF. Geralmente não há resposta a essa solicitação, apenas é feita a in-
clusão do pesquisador no banco de dados. 
 c. Depois da avaliação do colegiado, encaminhe o processo com a ata para o comitê setorial 
de pesquisa, para que o registro possa ser feito e o projeto devolvido. 
 
*Para quem não está habituado com o termo 'abrir processo', significa ir até à secretaria da direção, 
falar com a Noeli ou com a Vera, e pedir a abertura de processo para apresentação de projeto de 
pesquisa. O interessado são vocês mesmos, o assunto é 'Apresenta projeto de pesquisa intitulado 
'.....'. Isso vai gerar um número de processo e uma capa de processo, a qual passa a ser a capa do 
projeto de pesquisa. Essa abertura de processo é o que deve acontecer em até 60 dias após a data 
da contratação.  
**No caso de lecionar em mais de um colegiado, basta optar por apenas um. 
***Banpesq/Thales é o banco de dados de projetos de pesquisa da UFPR, pode ser consultado se o 
projeto e o pesquisador foram incluídos em: http://www.prppg.ufpr.br/banpesq_thales. 

 

GRUPO DE PESQUISA FINANCIAMENTO PARA PESQUISA 

Recomenda-se ao recém ingresso que verifique a 
possibilidade de participar de algum grupo de pes-
quisa já existente no SEPT. http://www.sept.ufpr.br/

pesquisa-grupos.html. 

De maneira geral, não existe financiamento para 
pesquisas individuais com verba própria, seja ela 
setorial, de pró-reitorias ou mesmo institucional. 

Portanto, recomenda-se a participação em editais 
institucionais - que via de regra são para projetos 

multiusuário - ou de agências de fomento.  

http://www.prppg.ufpr.br/banpesq_thales
http://www.sept.ufpr.br/pesquisa-grupos.html
http://www.sept.ufpr.br/pesquisa-grupos.html


RESOLUÇÃO Nº 77/04-CEPE

Estabelece normas para elaboração do projeto de
pesquisa na Universidade Federal do Paraná.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO da Universidade Federal do Paraná, órgão normativo, consultivo e
deliberativo da administração superior, no uso de suas atribuições regimentais e
estatutárias, consubstanciado no parecer nº 302/04 exarado pelo Conselheiro Geraldo
Balduino Horn no processo nº 34662/04-21 e por unanimidade de votos,

RESOLVE:

Art. 1º Todo Projeto de Pesquisa que envolver professores do quadro permanente
ativo, do Programa Professor Sênior ou do Programa Professor Visitante desta
Universidade deverá ser relatado pelo responsável e submetido à aprovação do plenário
ou câmara do seu departamento ou colegiado de pós-graduação a que estiver vinculado.

§ 1º Após aprovado em uma das instâncias indicadas no caput deste artigo, o projeto
deverá ser registrado no BANPESQ/Sistema Thales.

§ 2º O projeto deverá estar preferencialmente associado a grupos de pesquisa
certificados pela UFPR.

§ 3º Para elaborar seu parecer, a unidade responsável poderá consultar, em nível
interno ao setor, o Comitê Setorial de Pesquisa, bem como, em qualquer nível interno à
UFPR, o Comitê de Ética em Pesquisa.

Art. 2º O coordenador do Projeto deverá, no mínimo uma vez em cada ano civil,
atualizar no BANPESQ/Sistema Thales o Relatório e as demais informações do(s)
projeto(s) registrado(s) sob sua responsabilidade, enquanto este(s) permanecer(em) na
situação dita “em andamento”.

Parágrafo único – O disposto no caput deste artigo aplica-se aos projetos que constarem
como “novo” exceto no próprio ano civil do seu registro e aos projetos que já se
encontram registrados no BANPESQ/Sistema Thales na data de publicação desta
Resolução.

Art. 3º O atendimento ao disposto nos artigos 1º e 2º será considerado condição
necessária para o reconhecimento do Projeto de Pesquisa em qualquer instância da
UFPR, inclusive no Plano de Gratificação de Estímulo à Docência (GED), em
Programas Institucionais de Apoio à Pesquisa, no Programa de Iniciação Científica e na
renovação de vínculos de professores dos Programas Sênior e Visitante.
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Art. 4º O projeto de pesquisa impresso, para análise da unidade responsável, deverá
ser apresentado pelo professor de maneira clara e resumida, de acordo com modelo
recomendado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Resolução nº 17/83-CEP e demais disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2004.

Maria Tarcisa Silva Bega
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA DO PROFESSOR  

(MODELO BANPESQ/THALES) 

O projeto de pesquisa deve ser apresentadode maneira clara e resumido (máximo de 20 páginas digitadas 

em folha A4, excetuando as referências bibliográficas citadas no texto e anexos, fonte Arial tamanho 11, 

espaçamento 1,5)sob a forma de tópicos, como segue: 

Número do BANPESQ/THALES:  

Título do projeto: 

Projeto submetido para: PIBIC (     ), PIBIC – Af (    ) , PIBIC – EM (    ) ,  PIBITI  (   )  

I. Autor: 

Nome do professor responsável. 

II. Projetos financiados por Agência de Fomento: 
(     ) Sim         (     ) Não 
(Em caso de Projeto de Pesquisa financiado por Agência de Fomento e VIGENTE, anexar neste espaço, 
documento comprobatório expedido pela referida agência, que conste o período da vigência de sua 
aprovação). 
 
III. Projeto Submetido ao PIBITI: 
(    ) Sim         (     ) Não (neste caso, avance para o item VII) 

Os ItensIV, V e VI, a seguir, são obrigatórios somente para os Projetos submetidos ao PIBITI 

IV. Aspectos Comerciais/Mercado que caracterizam o desenvolvimento tecnológico ou inovação do 

produto ou processo: 

V. Formas de difusão do produto/serviço após pleno desenvolvimento: 

VI. Impactos tecnológicos, científicos, econômicos, sociais e ambientais esperados para a UFPR, 

Região e Estado: 

VII Resumo: 
O resumodeve ter no máximo 25 linhas, conter conceito do projeto (opcional), objetivo(s), justificativa ou 
evidências de interesse, materiais e métodos/metodologia. 

VIII. Introdução ou evidências de interesse (justificativas): 
Introdução do tema; justificativa; questão norteadora ou pergunta de pesquisa, se houver; hipóteses ou 
pressupostos se houver; objetivo(s). 

IX. Revisão bibliográfica/literatura: 

X. Material e métodos/Metodologia: 
Deverá conter o método de pesquisa/tipo de estudo; local de desenvolvimento ou da coleta de 
dados/informações; técnicas-procedimentos de coleta/obtenção dos dados; amostra/participantes; técnica-
procedimentos de análise/tratamento dos dados. 

XI. Referências: 
Listar as referências utilizadas no texto, segundo normas da ABNT ou a utilizada na área da CAPES. 

XII. Plano(s) de Trabalho para aluno(s):  
Anexar nesta sequência o(s) Plano(s) de Trabalho Individualizado (Anexo 5) para o(s) aluno(s), que se 
pretende desenvolver durante a vigência do Edital. Restrito ao máximo de 10 Planos de Trabalho, 
independentemente do número de projetos inscritos nos Programas (PIBIC, PIBIC - Af, PIBITI, PIBIC - EM). 

(Poderá ser submetido um mesmo projeto por três anos consecutivos e no caso de projeto aprovado por 
Agência de Fomento, durante a vigência do mesmo. Projetos submetidos em editais de anos anteriores, 
também deverão conter os Plano(s) de Trabalhos individualizado e atualizado). 
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