Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comissão de Produção Científica

EDITAL n° 103/2019 - RENOVAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA
ACADÊMICA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUBMISSÃO
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Comissão de Produção Científica - CPC, no
uso de suas atribuições legais e com base em diretrizes debatidas e acordadas pelo Conselho de
Ensino e Pesquisa e Extensão (Cepe) e Conselho Universitário (CONSUN), TORNAM PÚBLICO, o
Edital n° 103/2019, o qual prorroga o prazo para submissão das solicitações de renovação de
Projetos do PIPA e altera o cronograma do Edital n. 96/2019.
1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA
1.1 A solicitação de renovação deverá ser enviada, preenchida e assinada, para o e-mail do PIPA
(pipa.uniuv@gmail.com), até o dia 17 de dezembro de 2019.
1.2 O cronograma com a descrição das atividades e respectivas datas é apresentado no quadro
abaixo.
Descrição das atividades
Lançamento do edital
Período de inscrição das propostas (por e-mail)
Divulgação dos resultados, por ordem de classificação
Retorno às atividades dos projetos classificados

Data
27/11/2019
29/11/2019 a 17/12/2019
A partir de 19/12/2019
03/02/2020

2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas pelo Edital n.96/2019.
2.2 Os casos omissos serão resolvidos e julgados pela CPC, em conjunto com a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.
União da Vitória, 11 de dezembro de 2019.

Mayara Ananda Gauer

Wanilton Dudek

Presidente da CPC

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Assinado no original

Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comissão de Produção Científica

SOLICITAÇÃO DE CONTINUIDADE DE PROJETO DE PESQUISA (MODELO)

Projeto: ________________________________________________________________________
Orientador: _____________________________________________________________________
Cursos envolvidos:________________________________________________________________
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS (Ater-se aos resultados alcançados)
- Descrever objetivamente os resultados obtidos.
- Anexar tabelas, quadros, figuras, gráficos para melhor entendimento dos resultados
alcançados, bem como comprovações de atividades realizadas.

PLANO DE TRABALHO PARA CONTINUIDADE DO PROJETO NO PIPA
- Justificar a importância e o motivo da continuidade do projeto.
- inserir os novos objetivos de trabalho definidos para a próxima etapa.
- Informar:
a) as novas atividades que serão realizadas;
b) o novo cronograma de execução (fases da pesquisa);
c) os recursos materiais e humanos necessários (solicitar a continuidade dos bolsistas
atuais, discriminar o número de bolsistas, relacionar os materiais*, etc).
* O PIPA não possui recursos financeiros. Desta forma, os materiais necessários à
continuidade dos projetos deverão ser previstos pelo professor orientador e solicitados ao
Setor de Compras seguindo o trâmite de compras da Uniuv.

União da Vitória, PR, ____ / ____ / ____.

Assinatura do orientador

