EDITAL: GRUPOS DE PESQUISA NA FUNORTE
Está aberto o presente Edital para institucionalizar grupos de pesquisa com o Centro de Pesquisa (CP)
da FUNORTE.
O Centro de Pesquisa convida grupos de professores, alunos, e técnicos administrativos para fazer o
registro oficial de grupos de pesquisa. Os grupos deverão se organizar em torno de linhas de pesquisa, com o
objetivo de desenvolver pesquisa científica. A formação de grupos de pesquisa é vista como uma maneira de
fortalecer a nossa comunidade de pesquisadores, ampliando o diálogo e colaboração entre alunos, professores e pesquisadores de todos os níveis de formação (graduando, graduado, tecnólogo, especialista, mestrando, mestre, doutorando e doutor). Assim, o Centro de Pesquisa promoverá o envolvimento profissional e
permanente do corpo discente e docente com atividades de pesquisa.
O pesquisador interessado em cadastrar um grupo de pesquisa deverá enviar um e-mail ao dirigente
de pesquisa da FUNORTE (pesquisa@funorte.edu.br), com o formulário de cadastro de novos grupos preenchido (Apêndice A). Cada grupo deverá ter um ou dois líderes.
O(s) líder(es) deverá(ão) evitar as seguintes situação consideradas pelo CNPq:
– Grupos unitários;
– Grupos sem estudantes;
– Grupos com mais de dez pesquisadores (professores, estudantes, e técnicos);
– Grupos com mais de quatro linhas de pesquisa;
– Grupos sem um doutor ou mestre no conjunto de pesquisadores;
– Pesquisadores que participam de quatro ou mais grupos;
– Estudantes que participam de dois ou mais grupos;
– Grupos semelhantes.
O Centro de Pesquisa avaliará a solicitação e realizará as recomendações considerando estas normas
e outras questões pertinentes a formação de linhas disciplinares e interdisciplinares na instituição. Ao aprovar o registro do grupo, o Centro de Pesquisa emitirá um certificado do registro do grupo de pesquisa na
instituição. Para manter seu registro atualizado, o grupo deve apresentar um relatório de atividades de grupos existentes uma vez por semestre utilizando os formulários parcial (Apêndice B), após de 180 dias, e anual (Apêndice C), após de 360 dias. Apêndice C deverá ser acompanhado com documentação das atividades encadernadas (avaliação anual). Na avaliação anual, o grupo tem que atingir a meta de 100 pontos para
se manter atualizado. O prazo de validade de um grupo certificado é de 12 meses. Assim, um grupo certificado que permaneça mais de 12 (doze) meses sem sofrer atualização passa para o status de grupo nãoatualizado.
O prazo para cadastro dos grupos de pesquisa será do dia 10 de abril de 2017 a 01 de maio de 2017.
Em semestres seguintes, o registro deverá ser feito até o primeiro dia útil do segundo mês do semestre.
04 de Abril de 2017
A Coordenação do Centro de Pesquisa

Página 1 de 5

APÊNDICE A: FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE
GRUPO DE PESQUISA
Montes Claros _____ / _____ / _______.
Coordenação do Centro de Pesquisa,
Solicito o cadastramento do grupo de pesquisa descrito abaixo, sob minha liderança.
____________________________________
Assinatura do Líder

_________________________________
Assinatura do Líder II (opcional)

NOME DO GRUPO:

LÍDER

TITULAÇÃO:

ANO

LÍDER II (opcional)

TITULAÇÃO:

ANO

E-MAIL(S):
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:

MISSÃO DO GRUPO:
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PROFESSORES - PESQUISADORES / INSTITUIÇÃO:

ESTUDANTES / INSTITUIÇÃO:

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS:

LINHAS DE PESQUISA E SEUS OBJETIVOS:
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Apêndice B - DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO PARCIAL DO GRUPO DE PESQUISA
Critérios de avaliação para o 1º semestre do Grupo de Pesquisa

Grupo de Pesquisa: ________________________________________________________
VALOR
MÁXIMO\
ANUAL

CRITÉRIOS
1- Reuniões periódicas – mínimo de 4 por semestre*
2 pontos por reunião (Comprovação: atas impressas) *Obrigatório

20*

2- Atualização do currículo lattes dos membros da equipe
(Comprovação: capa do currículo impresso) * Obrigatório

10*

3- Desenvolvimento de projeto(s) de pesquisa
4 pontos por projeto (Comprovação: projeto impresso)

20

4- Participação em mini-cursos/palestras com temas relacionados ao grupo de pesquisa
2 pontos por participação (Comprovação: Cópias de certificas de participação impressos)

20

5- Participação de eventos científicos
2 pontos por participação (Comprovação: Cópias de certificas de participação impressos)

20

6- Participação na organização de eventos científicos/bancas examinadoras de TCC
1 ponto por participação (Comprovação: Cópias de certificados ou atas de participação impressos)

20

7- Apresentação de trabalhos científicos em eventos científicos
4 pontos por participação (Comprovação: Cópias de certificas de participação impressos)

20

8 - Participação como revisor de revistas científicas que publicam artigos relacionados ao tema do
grupo - 1 ponto por revista (Comprovação: Impressão de declaração da revista)

10

9 - Publicação de artigos científicos relacionados ao tema do grupo
5 pontos por artigo (Comprovação: Impressão de declaração da revista)

20

10 - Organização e participação em eventos de ensino ou de extensão relacionado ao tema do
grupo
1 ponto por participação (Comprovação: Cópias de certificados ou atas de participação impressos)

20

11- Participação discente no grupo
2 pontos por acadêmico (Comprovação: capa do currículo impresso)

10

12- Participação de docentes de outras instituições
5 pontos por professor (Comprovação: capa do currículo impresso)

10

PONTOS
ATINGIDOS

Pontuação obtida
Obs: Para manter um grupo com registro atualizado, 100 pontos deverão ser atingidos por ano de atividade. Este relato parcial deverá demonstrar que o grupo está a caminho de atingir esta meta.

Professor coordenador do grupo de pesquisa:____________________________________
O relatório do grupo de pesquisa do 1º semestre vigente de cada ciclo anual, deverá:
1º ser entregue até o término de 180 dias da institucionalização do grupo de pesquisa;
2º demonstrar que o grupo está ativo e desenvolvendo conforme o objetivo de atingir o mínimo de 100 pontos durante o ano
para se manter atualizado;
3º se houve modificações no grupo desde o cadastramento (mudanças nos membros, linhas de pesquisa, objetivos), submeter uma nova versão de Apêndice A com este formulário.

Nota obtida: _____
Montes Claros, ___ de _______ de 20 ___.
_____________________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DO GRUPO DE PESQUISA

__________________________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DE PESQUISA - AVALIADOR 2

______________________________________________________
ASSINATURA DA GESTORA DE PESQUISA - AVALIADOR 1

_________________________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DE PESQUISA – AVALIADOR 3
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Apêndice C - DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA
Critérios de avaliação para o 2º semestre do Grupo de Pesquisa

Grupo de Pesquisa: ________________________________________________________
Professor coordenador do grupo de pesquisa:____________________________________
VALOR
MÁXIMO\
ANUAL

CRITÉRIOS
1- Reuniões periódicas – mínimo de 4 por semestre*
2 pontos cada (Comprovação: atas impressas) *Obrigatório

20*

2- Atualização do currículo lattes dos membros da equipe
(Comprovação: capa do currículo impresso)* Obrigatório

10*

3- Desenvolvimento de projeto(s) de pesquisa
4 pontos por projeto (Comprovação: projeto impresso)

20

4- Participação em mini-cursos/palestras com temas relacionados ao grupo de pesquisa 2 pontos
por participação (Comprovação: Cópias de certificados de participação impressos)

20

5- Participação de eventos científicos
2 pontos por participação (Comprovação: Cópias de certificados de participação impressos)

20

6- Participação na organização de eventos científicos/bancas examinadoras de TCC 1 ponto por participação (Comprovação: Cópias de certificados ou atas de participação impressos)

20

7- Apresentação de trabalhos científicos em eventos científicos
4 pontos por participação (Comprovação: Cópias de certificados de participação impressos)

20

8 - Participação como revisor de revistas científicas que publicam artigos relacionados ao tema do
grupo
1 ponto por revista (Comprovação: Impressão de declaração da revista)

10

9 - Publicação de artigos científicos relacionado ao tema do grupo
5 pontos por artigo (Comprovação: Impressão de declaração da revista)

20

10 - Organização e participação em eventos de ensino ou de extensão relacionado ao tema do grupo
1 ponto por participação (Comprovação: Cópias de certificados ou atas de participação impressos)

20

10- Participação discente no grupo
2 pontos por acadêmico (Comprovação: capa do currículo impresso)

10

11- Participação de docentes de outras instituições
5 pontos por professor (Comprovação: capa do currículo impresso)

10

PONTOS
ATINGIDOS

Pontuação obtida
Obs: Para manter um grupo com registro atualizado, 100 pontos deverão ser atingidos por ano de atividade.

O relatório do grupo de pesquisa do 1º semestre vigente de cada ciclo anual, deverá:
1º ser entregue até o término de 360 dias da institucionalização do grupo de pesquisa;
2º ser encadernado e seguindo cada item acima sequencialmente com acréscimo de uma capa (modelo institucional) e uma
lauda apresentando a equipe de pesquisa (com nome, formação e instituição de origem);
3º ter nota mínima de 100 pontos na avaliação para continuação do grupo de pesquisa;
4º entrar com recurso (caso não concorde com a nota) até 72 horas após a entrega do apêndice ao coordenador;
5º se houver modificações no grupo desde o último cadastramento (mudanças nos membros, linhas de pesquisa, objetivos),
submeter uma nova versão do Apêndice A com este formulário.

Nota obtida: _____
Montes Claros, ___ de _______ de 20 ___.
_____________________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DO GRUPO DE PESQUISA

__________________________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DE PESQUISA - AVALIADOR 2

______________________________________________________
ASSINATURA DA GESTORA DE PESQUISA - AVALIADOR 1

_________________________________________________________
ASSINATURA DO COORDENADOR DE PESQUISA – AVALIADOR 3

Página 5 de 5

