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ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA O 
COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA DO CAMPUS TOLEDO 

 
Para cadastrar e aprovar os projetos de pesquisa no CSP do Campus Toledo o 

docente deve seguir as seguintes orientações:  

 

1. O projeto de pesquisa deve ser elaborado conforme:  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 – CPDCT/PRPPG/UFPR  

 (http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/02/in_01_cpdct.pdfA)  

 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 – CPDCT/PRPPG/UFPR  

(http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/02/in_02_cpdct.pdf)  

 

 A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 – CPDCT/PRPPG/UFPR  

(http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/06/in_03_cpdct-20190603.pdf) 

 

2. Para o cadastro e aprovação pelo CSP a tramitação será de acordo com a Instrução 

Normativa Nº 03 – CPDCT/PRPPG/UFPR.  

 

3. O projeto deve ser encaminhado para aprovação no CSP do Campus Toledo via SEI. O 

docente coordenador do projeto deve abrir um processo no SEI como “Pesquisa: projeto de 

pesquisa”; “Nível de acesso: Sigiloso”; “Hipótese legal: Pesquisa e desenv. científicos ou 

tecnológicos”. Devem ser anexados: 

3.1 O “Formulário para submissão de projeto de pesquisa ao CSP do Campus Toledo”; 

3.2 O comprovante do cadastro no SisGen (se necessário);  

3.3 Outros documentos que o pesquisador julgar relevantes para a avaliação. 

 

4. O projeto de pesquisa deverá seguir o fluxo de tramitação conforme o fluxograma 

disponibilizado no sítio http://www.toledo.ufpr.br/portal/. Observar que há dois tipos de 

projetos (“projetos novos”, que iniciaram após junho de 2019; e “projetos em andamento” 

que tiveram início antes de junho de 2019). Para projetos em andamento, o pesquisador 
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 deverá anexar uma lista dos produtos obtidos do referido projeto. Tais produtos devem ser 

rastreáveis. Ver instrução Normativa Nº 01; 

 

5. O projeto deve ser anexado em formato WORD** para possibilitar possíveis sugestões de 

adequações; 

 

6. Após anexar todos os documentos necessários ao processo o docente deverá clicar no 

número do processo, em seguida clicar em “Gerenciar credenciais de acesso” e atribuir o 

processo à presidente do CSP do Campus Toledo, Kádima Nayara Teixeira (e-mail: 

kadimateixeira@ufpr.br); 

 

7. A presidente do CSP do Campus Toledo designará um membro do próprio comitê (titular 

ou suplente) como parecerista para análise de ENQUADRAMENTO do projeto (verificar a 

necessidade de adequações conforme as instruções normativas, adequações gramaticais e 

ortográficas); 

  

8. O membro designado terá 07 (sete) dias para apreciar o projeto. Como parecerista ele 

deverá preencher o “PARECER DE ENQUADRAMENTO” e enviar para o e-mail: 

pesquisaufprtoledo@ufpr.br. Caso o projeto seja aprovado pelo parecerista sem 

necessidade de adequações, o documento de parecer será apreciado em reunião ordinária 

(conforme cronograma de datas) ou extraordinária do CSP (conforme a demanda). Caso o 

projeto necessite de adequações, a presidente do CSP comunicará ao docente 

coordenador, via SEI, por meio de um despacho anexado ao processo aberto previamente; 

9. Realizadas as correções e adequações pelo docente coordenador, este deve anexar o 

arquivo corrigido, em WORD, ao processo SEI. Confirmadas as correções, o documento de 

parecer será apreciado em reunião ordinária ou extraordinária do CSP e um extrato de ata 

será enviado ao docente coordenador via processo SEI aberto previamente. 

________________ 

** O SEI não suporta arquivos do WORD; ele deve ser convertido em .zip. Para converter 
seu arquivo em .zip siga as instruções: 

1. Selecione o seu arquivo WORD; 
2. Clique com o botão direito no arquivo;  
3. Clique em “Enviar para”; 
4. Clique em “Pasta Compactada”. 

 


