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Memorando Circular nº 028/2018 – DP/PROPEG/UERN

Mossoró, 02 de Agosto de 2018.

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 Pós-graduação, por meio do departamento de pesquisa,
convida todos os líderes a participarem do processo de avaliação Institucional dos grupos de
pesquisa da UERN. O prazo para atualização de dados dos grupos vai 06 de Agosto de 2018 até
06 de setembro de 2018.
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), ás parcerias que estabelece
com Instituições e empresas, à produção intelectual e científica. Além disso, sempre estarão
surgindo novos grupos, outros se tornarão inativos. Desta forma, nossa Instituição precisa está
informada para poder traçar, da melhor forma possível, o perfil dos grupos de pesquisa e das
atividades de sua pesquisa. Assim, a necessidade de atualização deve ser contínua e permanente.
Essa convocação objetiva que todos os grupos de pesquisa da UERN estejam com as
suas informações atualizadas, tanto no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, como no
Sistema Acadêmico de Pesquisa e Pós-graduação da UERN – SAPP/UERN.
Solicitamos que TODOS os líderes preencham o formulário Institucional de grupos de
pesquisa, disponível em: https://form.jotform.com/43562957415967, com os dados relativos
ao triênio 2016/2018, para que nossa Instituição possa CERTIFICAR os grupos de pesquisa
junto ao CNPq. Para efeito de mudança de status: I – EM CONSOLIDAÇÃO – II –
CONSOLIDADO, serão avaliados somente os grupos de pesquisa que constam da relação anexa
ao memorando, os outros que não constam na relação, continuam com o STATUS ANTERIOR.
Em caso de dúvida, entre em contato conosco, através do e-mail: dp@uern.br.
Comunicamos que os critérios de Avaliação dos Grupos de Pesquisa, consta no
Capítulo V, da Resolução nº94/2014 – CONSEPE.
Grupos de que estejam na situação “NÃO ATUALIZADA”
PREENCHIMENTO” não serão CERTIFICADOS pela diretoria de pesquisa.
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Contamos com sua valiosa contribuição.
Cordiais abraços.
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