
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


