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REGULAMENTO GRUPOS DE PESQUISA - FACCACI 

 

O CNPq define um grupo de pesquisa como um conjunto de indivíduos organizados 

hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças: 

  Cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a 

liderança no terreno científico ou tecnológico; 

  No qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pes-

quisa; 

  Cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa; e 

  Que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos. 

 

A Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim pode 

possuir grupos de pesquisa dos mais diversos temas, sob a premissa de que o 

conhecimento deve ser, sobretudo, conjunto e compartilhado.  

 

Normalmente, esses grupos surgem espontaneamente por iniciativa dos próprios 

estudantes ou de professores, no intuito de dar andamento a discussões e produções 

sobre determinado assunto de relevância. Suas reuniões são periódicas e, em vários 

casos, os resultados alcançados são transformados em diferentes formas de produção 

acadêmica, tais como artigos, livros, palestras, entre outros. Cada docente poderá 

participar no máximo de 04 grupos de pesquisa. O discente poderá participar somente 

de um grupo de pesquisa. 

 

O pesquisador líder de grupo é o personagem que detém a liderança acadêmica e 

intelectual naquele ambiente de pesquisa. Normalmente, tem a responsabilidade de 

coordenação e planejamento dos trabalhos de pesquisa do grupo.  
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Aspectos de criação do grupo de pesquisa: 

 Ser docente da instituição 

 Ter participação mínima de dois alunos da instituição  

 Gerar produção científica compatível com a área de pesquisa proposta 

 Não deve haver grupo de pesquisa semelhante já cadastrados na instituição 

 

Aspectos para avaliação e manutenção dos grupos 

 Publicar pelo menos um artigo anualmente indexado em bases de dados 

representativas; 

 Publicar um artigo na revista da instituição; 

 Inserir nas publicações o nome do grupo de pesquisa; 

 Todos os membros do grupo deverão manter atualizado o currículo na 

Plataforma Lattes; 

 Pelo menos um participante deverá participar em um evento científico pertinente 

ao grupo. 

 

 

* Caso, futuramente, o(a) líder resolva alterar o nome do grupo de pesquisa, a 

Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós Graduação deverá ser comunicada para 

que atualize essa informação na página Grupos de Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/grupos/inicio
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CADASTRO DE GRUPO DE PESQUISA 

Ano de formação:_______________________ 

Contato do grupo: 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________________________________________ 

Nome do grupo:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Líder do grupo (nome e formação acadêmica): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Docentes do grupo (nome e formação acadêmica): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Discentes do grupo (Nome e graduação): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Área de conhecimento predominante: 

________________________________________________________________ 
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Objetivos Gerais do grupo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Linha(s) de pesquisa(s): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Repercussões esperadas pelo Grupo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Recursos de Infraestrutura necessária para funcionamento do grupo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


