Campo Mourão, 1 de abril de 2020.
Comunicado n. 004/2020-DP/PRPPG
Tendo em vista o período de emergência mundial devido à pandemia do COVID-19 e a necessidade
de medidas de enfrentamento e contenção de sua propagação, considerando: as Resoluções n. 001 e
002/2020-Reitoria/Unespar e o Comunicado n. 001/2020-PRPPG; a situação atípica e imprevisível,
inclusive no que se refere ao tempo de sua duração, esta Diretoria informa:
1. As assinaturas de acadêmicos e orientadores em recibos de bolsas de IC estão postergadas
para o retorno das atividades acadêmicas presenciais na Unespar.
2. As atividades de Pesquisa de docentes devem ser realizadas de modo não presencial,
utilizando-se instrumentos e ferramentas online, com exceção de casos em que a interrupção
das atividades possa ocasionar perda de material biológico, de amostras ou prejuízo
irreparável à execução da pesquisa, o que deve ser avaliado pelo coordenador, observandose protocolos de contenção de risco (cf. Comunicado 001/2020-PRPPG).
3. As atividades de pesquisa de discentes, com orientação de docentes, vinculadas aos
Programas de IC & T 2019-2020, devem ser mantidas de forma online, observando o
cumprimento do cronograma, inclusive pela não previsão, até este momento, de
suspensão/prorrogação por parte das agências de fomento – CNPq e Fundação Araucária do
Paraná. Para projetos que previam pesquisa de campo e/ou aplicação, sugerimos a revisão da
metodologia, para que possam, ainda que parcialmente, serem concluídos.
4. As atividades de pesquisa de estudantes do Ensino Médio, com orientação de docentes da
Unespar, vinculadas ao PIC-EM, poderão ser prorrogadas, após o retorno das atividades
presenciais, tanto nas escolas quanto na Unespar, pelo período correspondente à suspensão
de tais atividades.
5. As atividades administrativas, incluindo o cronograma e próximas etapas dos Programas de
IC & T 2020-2021, com exceção do PIC-EM, estão mantidas e serão cumpridas, também,
com a indicação de acadêmico orientando, conforme previsto em Edital n. 001/2020PRPPG/Unespar, inclusive pela não previsão, até este momento, de suspensão/prorrogação
por parte das agências de fomento – CNPq e Fundação Araucária do Paraná.
Por fim, observamos que, devido à suspenção/adiamento/cancelamento de diversos eventos
acadêmico-científicos, possa haver maior dificuldade de orientadores e orientandos cumprirem com
a exigência de disseminação dos resultados finais das pesquisas de IC & T 2019-2020 (seguindo o
Regulamento do PIC – Resolução n. 052/2018-CEPE/Unespar) e, portanto, sugerimos, desde já, a
organização para participação no EAIC/2020, a ser realizado entre os dias 28 e 30 de outubro, em
Curitiba.
A PRPPG está acompanhando as informações e definições relativas a este período e sua principal
responsabilidade é prezar pelas medidas de enfrentamento à pandemia, bem como, na medida do
possível, viabilizar a continuidade de atividades de pesquisa, cumprindo-se, neste momento,
atividades online, a exemplo do já estabelecido para as atividades de ensino.
Permanecemos à disposição, pelo meio de comunicação oficial da Diretoria de Pesquisa:
prppg.pesquisa@unespar.edu.br.
Profa. Adriana Beloti
Diretora de Pesquisa
Port. n. 254/2017-Reitoria/Unespar

