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EDITAL N° 002/2016-DPI/PROPEG/UERN – FLUXO CONTÍNUO PARA CRIAÇÃO 

DE NOVOS GRUPOS DE PESQUISA 

Seleciona novos grupos de pesquisa para cadastro 

junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq através da Diretoria de Pesquisa e 

Inovação (DPI/PROPEG). 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte torna público o presente edital para criação de novos grupos de pesquisa com vistas à 

institucionalização junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, nos termos definidos 

pela Resolução N° 94/2014-CONSEPE sobre o Regulamento dos Grupos de Pesquisa da 

UERN. As propostas deverão ser apresentadas nos termos abaixo discriminados: 

 

1 DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DOS GRUPOS DE PESQUISA 

1.1 Os grupos de pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte constituem-se 

de instâncias acadêmicas formadas por docentes-pesquisadores, estudantes e técnicos, 

visando consolidar a produção científica, tecnológica, artística e cultural, cujos objetivos 

são: 

1.1.1 Congregar pesquisadores cujos projetos se organizem a partir de um tema de interesse 

comum e distribuam-se em linhas de pesquisa associadas a este tema; 

1.1.2 Desenvolver pesquisas de natureza científica, de inovação tecnológica, cultural, artística 

ou filosófica, bem como sobre outros temas inerentes à atividade acadêmica e que sejam 

de interesse institucional e/ou impacto social, local, regional ou nacional; 

1.1.3 Propiciar ao estudante de graduação e de pós-graduação a iniciação à pesquisa 

científica; 

1.1.4 Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares, transdisciplinares 

ou interdisciplinares; 

1.1.5 Favorecer a integração e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

1.1.6 Estimular intercâmbios e parcerias para o desenvolvimento de pesquisas, a difusão do 

conhecimento produzido no âmbito da UERN e sua divulgação para a sociedade; 

1.1.7 Fomentar a inovação. 
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2 DOS CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA 

2.1 Os grupos de pesquisa serão estruturados em áreas de concentração, às quais se vinculam 

linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa aglutinarão estudos científicos fundamentados 

numa certa tradição investigativa, dos quais se originam projetos de pesquisa que guardam 

afinidade entre si. 

2.2 Os grupos de pesquisa deverão apresentar a seguinte composição: 

2.2.1 Primeiro e segundo líderes, que serão escolhidos entre os pesquisadores da UERN do 

grupo com título de doutor; 

2.2.2 Pesquisadores, que são os membros graduados ou pós-graduados da equipe de pesquisa, 

direta e criativamente envolvidos com a realização de projetos e com a produção 

científica, tecnológica, artística, cultural ou filosófica do grupo; 

2.2.3 Estudantes, que são alunos regularmente matriculados da UERN ou de outras 

instituições de ensino participantes da equipe de projetos de pesquisa, do programa de 

iniciação científica e da pós-graduação, sob a orientação de um docente-pesquisador do 

grupo; 

2.2.4 Técnicos, que são servidores do quadro técnico-administrativo da UERN ou de outras 

instituições de ensino participantes da equipe de projetos de pesquisa que participem 

ativamente das atividades de pesquisa do grupo. 

2.3 Não havendo pesquisador com título de doutor, as funções de primeiro e segundo líderes 

poderão ser desempenhadas por pesquisadores com título de mestre e com produção 

científica regular. 

2.4 O líder do grupo de pesquisa deverá encontrar-se em efetivo exercício de suas atividades 

docentes na UERN, de maneira que os pesquisadores afastados para capacitação docente, 

cedidos para outra instituição ou que se encontrem em outro caso desta natureza, estarão 

impedidos de assumir a liderança do Grupo de Pesquisa. 

2.5 A presença de técnicos não é obrigatória para a constituição de um grupo de pesquisa. 

2.6 É vedado o exercício de primeira ou segunda liderança em mais de um Grupo de Pesquisa 

da UERN. 

2.7 É vedada a participação do pesquisador em mais de dois Grupos de Pesquisa da UERN. 

 

3 DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS 

3.1 A proposta de criação de um Grupo de Pesquisa deverá ser encaminhada pelo pesquisador 

mediante submissão ao presente edital publicado pela Diretoria de Pesquisa e 

Inovação/PROPEG e deverá atender às seguintes exigências: 

3.1.1 Todos os membros docentes da proposta de criação de um grupo de pesquisa devem 

cumprir, ao menos, uma das atividades de cada um dos grupos descritos no Anexo I, 

nos últimos três anos; 

3.1.2 Preenchimento do formulário de criação de Grupo de Pesquisa (Ver Anexo III); 

3.1.3 Apresentação da Ata de aprovação da proposta pela plenária departamental do(s) 

curso(s) ao(s) qual(ais) pertence o Grupo de Pesquisa. 

 



4 DOS PRAZOS E RECURSOS 

Cronograma Período 

Lançamento do edital A partir de 01/12/2016 

Submissão das propostas através do formulário online de 

submissão de propostas de criação de grupos de pesquisa. 

Disponível em: 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-pesquisa-

gruposdepesquisa 

Mínimo de 45 dias antes da 

certificação do grupo de 

pesquisa. 

Divulgação do resultado parcial 
Até 30 dias a contar da data de 

recebimento da proposta. 

Período para recursos ao resultado parcial 
Até 48 horas após a divulgação 

do resultado parcial 

Divulgação do resultado final 
Até 45 dias a contar da data de 

recebimento da proposta. 

 

4.1 A proposta de criação de grupo de pesquisa será avaliada de acordo com o parecer técnico-

científico de avaliação (Ver Anexo II). 

4.2 O líder do Grupo de Pesquisa aprovado por este Edital tem até 30 dias a contar da data de 

divulgação do resultado final para cadastrar seu grupo no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq. 

4.3 A certificação dos grupos de pesquisa junto ao Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa 

do CNPq será realizada pela DPI/PROPEG/UERN. 

4.4 O Grupo de Pesquisa aprovado por este Edital que descumprir o prazo descrito no item 4.2 

não será certificado institucionalmente no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa 

mantido pelo CNPq. 

 

5 DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA DA 

UERN 

5.1 Os grupos de pesquisa terão acompanhamento periódico conforme o preenchimento do 

Formulário Anual de desempenho do Grupo de Pesquisa, disponibilizado pela 

DPI/PROPEG/UERN, pelo líder do grupo e enviado ao DPI/PROPEG/UERN no prazo de 

até 30 dias antes de concluir o ano base, contado a partir da certificação do grupo de 

pesquisa. 

5.2 Os grupos de pesquisa serão avaliados a cada três anos, conforme Resolução n° 94/2014-

CONSEPE, e de acordo com as informações apresentadas nos formulários anuais de 

desempenho. 
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6 DOS CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos neste edital serão analisados no âmbito do Comitê Institucional de 

Pesquisa e Inovação da UERN. 

 

7 DAS INFORMAÇOES ADICIONAIS 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão ser 

obtidos no Departamento de Institucionalização de Pesquisa/Diretoria de Pesquisa e 

Inovação/PROPEG, através dos telefones (084) 3312-4839 e 3315-2180, no horário das 7h30 

às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e/ou pelo e-mail dp@uern.br. 

 

Mossoró/RN, 01 de dezembro de 2016. 

 

João Maria Soares 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Portaria n° 7672/2013 – GR/UERN 

Matrícula 4260-9 

 

 

Cláudio Lopes de Vasconcelos 

Diretor de Pesquisa e Inovação  

Portaria n° 0228/2015 – GR/UERN  

Matrícula 5333-3 

 

João Bosco Figueiredo Gomes 

Chefe do Departamento de Institucionalização da Pesquisa 

Portaria n° 250/2016 – GR/UERN 

Matrícula 1565-2 
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ANEXO I 

 

ATIVIDADES A SEREM CONSIDERADAS PARA CRIAÇÃO DE NOVOS 

GRUPOS DE PESQUISA POR PARTE DE CADA UM DOS INTEGRANTES DA 

PROPOSTA, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

GRUPO I - PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA Total 

Artigo completo publicado em periódico com Qualis  

Livro com ISBN e conselho editorial  

Capítulo de livro com ISBN e conselho editorial   

Patentes registradas  

Registro de software desenvolvido  

GRUPO II – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Total 

Orientação 

concluída 

Tese de Doutorado  

Dissertação de Mestrado  

Iniciação Científica/Tecnológica   

Iniciação Científica (PIBIC-EM e PIBIC-Jr)   

Orientação em 

andamento 

Tese de Doutorado  

Dissertação de Mestrado  

Iniciação Científica/Tecnológica   

Iniciação Científica (PIBIC-EM e PIBIC-Jr)   

GRUPO III – INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS DE 

PESQUISA 

Total 

Integrante da equipe de projeto de pesquisa institucionalizado concluído  

Integrante da equipe de projeto de pesquisa institucionalizado em andamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO DA DPI/PROPEG/UERN 

 

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPO DE 

PESQUISA  

ITEM DE 

AVALIAÇÃO 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO SIM NÃO 

Composição  Apresentar estudante.   

Produção técnico-

científica 

Cumprir, ao menos, uma das atividades do grupo 

I, descritas no Anexo I, nos últimos três anos, 

por parte de todos os membros docentes 

integrantes da proposta. 

  

Formação de 

recursos humanos 

Cumprir, ao menos, uma das atividades do grupo 

II, descritas no Anexo I, nos últimos três anos, 

por parte de todos os membros docentes 

integrantes da proposta. 

  

Institucionalização 

de projeto de 

pesquisa 

Cumprir, ao menos, uma das atividades do grupo 

III, descritas no Anexo I, nos últimos três anos, 

por parte de todos os membros docentes 

integrantes da proposta. 

  

 

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO 
EM CONSOLIDAÇÃO 

(         ) 

CONSOLIDADO 

(         ) 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS (Opcional) 

 

 

 

 

Mossoró/RN, ____ de ____________ de 20___. 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE GRUPO DE PESQUISA 

 

GRUPO I - IDENTIFICAÇÃO  

Grupo: 

Área de concentração: 

Unidade acadêmica: 

Líder: Titulação: 

Vice-líder: Titulação: 

Número de linhas de pesquisa: 

Nome da linha de Pesquisa 1 Quantidade de docentes, técnicos e discentes 

  

Nome da linha de Pesquisa 2 Quantidade de docentes, técnicos e discentes 

  

GRUPO II - RECURSOS HUMANOS 

Nomes dos pesquisadores Formação máxima 

  

Nomes dos estudantes Nível de formação 

  

Nomes dos técnicos  Formação máxima 

  

Número total de integrantes: 

Formação Pesquisadores Estudantes Técnicos Total 

Doutorado     

Mestrado     

Graduação     

Outros     

GRUPO III - PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA                                 

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Qtde 

Artigo completo publicado em periódico com Qualis  

Livro com ISBN e conselho editorial  

Capítulo de livro com ISBN e conselho editorial   

Patentes registradas  

Registro de software desenvolvido  

 

 



GRUPO IV – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                         

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 
Qtde 

Orientação 

Concluída 

Doutorado   

Mestrado   

Iniciação Científica/Tecnológica   

Iniciação Científica (PIBIC-EM)   

Orientação em 

Andamento 

Doutorado   

Mestrado   

Iniciação Científica/Tecnológica   

Iniciação Científica (PIBIC-EM)   

GRUPO V – INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 
 

Projeto de pesquisa institucionalizado concluído  

Projeto de pesquisa institucionalizado em andamento  

GRUPO VI – RELATO DE DESEMPENHO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA COMPONENTE                                 

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Artigo completo publicado em periódico com qualis 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título da revista, local, v., n., páginas, mês, ano. (Os 

títulos dos periódicos não devem ser abreviados.) ISSN, Qualis. 

 

HAUSER, Silvia. O risco do marketing moderno. Meio & Mensagem, São Paulo, v. 13, n. 

452, p. 6-8, abr. 1991. ISSN: 978-857-7790-2, Qualis 1. 

Livro com ISBN e conselho editorial 

Livros com até três autores: 

Autores separados por ponto e vírgula. Título. Local: Editora, data. Paginação.  

CUTLIP, Scott M.; CENTER, Allen H.; BROOM, Glen M. Effective Public Relations. 6. ed. 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985. p. 

 

Livros com mais de três autores: 

Nome do primeiro autor, seguido da expressão et al. Título. Local: Editora, data. Paginação.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico científicas. 

Belo Horizonte:  Ed. UFMG, 1990. 167 p. 

 

Livros com organizadores, coordenadores:  

ORGANIZADOR ou COORDENADOR, etc. (nota) Título. Local: Editora, data. Paginação.  

MELO, José Marques de (Org.). Comunicação comparada: Brasil/Espanha. São Paulo: 

Loyola, 1990. 171 p. 

Capítulo de livro com ISBN e conselho editorial 

Partes de livros com autoria própria:  

AUTOR da parte referenciada. Título da parte referenciada. Referência da publicação no todo 

precedida de In: Localização da parte referenciada.  

 

ESTEINOU MADRID, Javier. As tecnologias de comunicação e a transformação do estado 

capitalista. In: FADUL, Ana Maria (Org.). Novas tecnologias em comunicação. São Paulo: 

Summus, INTERCOM, 1986. 250 p. p.123-126. 

 



Patente registrada 

ENTIDADE RESPONSÁVEL E/OU AUTOR. Título. Número da patente e datas (do período 

de registro). 

 

NOGUEIRA, M.M. Branqueamento de celulose kraft através de oxigênio. BR. n. MT023467, 

31 maio 1978. 

 

CASA ERLAN LTDA (Seropédica – RJ). Marcos Antônio da Silva. Embalagens especiais. 

BR n. DT456345, 12 outubro 1990. 

Registro de software desenvolvido 

AUTOR(ES)/TÍTULO DO SERVIÇO OU PRODUTO. versão (se houver) e descrição física 

do meio eletrônico. 

 

MICROSOFT Project for Windows 95: project planning software. Version 4.1. [S.l.]: 

Microsoft Corporation, 1995. 1 CD-ROM. 

Descrição das orientações concluídas 

 
 

Descrição das orientações em andamento 

 
 

Descrição da(s) equipe(s) de projeto(s) de pesquisa institucionalizado(s) concluído(s) 

 
 

Descrição da(s) equipe(s) de projeto(s) de pesquisa institucionalizado(s) em andamento 

 
 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Líder 

 

Mossoró/RN, ____ de ____________ de 20___. 


