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MEMORANDO CIRCULAR Nº 016/2016-DPI/PROPEG/UERN
Mossoró, 06 de setembro de 2016
Senhores(as) Líderes de Grupos de Pesquisa da UERN
Assunto: processo de Avaliação Institucional dos Grupos de Pesquisa da UERN.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação, por meio da Diretoria de Pesquisa
e Inovação, convida todos os líderes a participarem do processo de Avaliação
Institucional dos Grupos de Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
O prazo para atualização de dados dos grupos vai até às 23h59 do dia 23 de setembro
de 2016.
Sabemos que a configuração de um grupo de pesquisa é dinâmica, tanto em
relação às suas linhas de pesquisa, como em relação aos seus membros (principalmente
estudantes, que permanecem no grupo, com esse perfil, por um período mais curto), às
parcerias que estabelece com instituições e empresas, à produção intelectual e científica
etc. Além disso, sempre estarão surgindo novos grupos, outros se tornarão inativos. Desta
forma, nossa Instituição precisa estar informada para poder traçar, da melhor forma
possível, o perfil do grupos de pesquisa e das atividades de sua pesquisa. Assim, a
necessidade de atualizações deve ser contínua e permanente.
Essa convocação objetiva que todos os grupos de pesquisa da UERN estejam com
as suas informações atualizadas neste momento em que ocorre o Censo 2016/CNPq.
Solicitamos que os líderes preencham o Formulário de Avaliação Institucional de Grupos
de Pesquisa, disponível em: http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-pesquisagruposdepesquisa, com os dados relativos ao triênio 2013-2016, para que a nossa
Instituição possa certificar os grupos de pesquisa junto ao CNPq e, assim, eles
possam estar credenciados a participarem do Censo 2016, constante do Diretório de
Grupos de pesquisa/CNPq. O formulário preenchido deve ser encaminhado para o e-mail:
gp.propeg@gmail.com
Avisamos que os grupos de pesquisa, conforme o Art. 16 da Resolução nº94/2014,
poderão ser classificados nas seguintes categorias: I - em consolidação; II - consolidado.
Ademais, lembramos que a data base para o Censo de 2016 do DGP/CNPq será
às 18 horas do dia 28/10/2016. Só constarão do Censo os grupos que, nessa data,
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estiverem certificados pelos dirigentes de pesquisa das instituições participantes.
Grupos de que estejam na situação "não atualizado" ou "em preenchimento" não
participarão do censo.
Contamos com a sua colaboração participativa nesse duplo recenseamento.
Cordiais abraços,

Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes
Chefe do Departamento de Institucionalização de Pesquisa
Portaria 0250/2016 – GR/UERN
Matrícula 01565-2

Prof. Dr. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Diretor de Pesquisa e Inovação
Portaria 0228/2015 – GR/UERN
Matrícula 5333-3
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