
 

 

 

 

EDITAL Nº  17/2016 

 
CHAMADA PARA CRIAÇÃO E CADASTRO DE GRUPOS DE PESQUISA DA

FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - FJN  

 

-  

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade de 

Juazeiro do Norte, no uso de suas atribuições legais, torna pública a toda 

comunidade acadêmica o lançamento do Edital nº /2016 que trata da 

Chamada para a Criação e Cadastro de Grupos de Pesquisa desta IES, 

conforme determina o Regulamento Geral da Politica de Pesquisa Institucional. 

 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
A Faculdade de Juazeiro do Norte reconhece a importância dos Grupos de 

Pesquisa como um mecanismo capaz de normatizar e melhor organizar o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa cientifica-tecnológica, bem como 

no sentido de oferecer um melhor direcionamento, parametrização e 

planejamento das ações institucionais sobre o tema. 

 

2. DEFINIÇÃO 
 

O Grupo de Pesquisa é definido como um conjunto de indivíduos 

organizados hierarquicamente em torno de uma liderança, cujo fundamento 

organizador é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico, 

no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de 

pesquisa e cujo trabalho se organiza em torno de linhas de pesquisa; e que, 

em algum grau, compartilha instalações e equipamentos. 

 
3. OBJETIVOS 

 

I) Normatizar a execução de atividades de pesquisa cientifico-tecnológico; 

II) Manter informações permanentes sobre: linhas de pesquisas, projetos de 

pesquisa, produção acadêmica e participações de professores, estudantes e 

técnicos; 
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III) Permitir que a Direção da FJN disponha de parâmetros administrativos que 

permitam planejar ações em curto, médio e longo prazo; 

IV) Apoiar o fortalecimento e o avanço da pesquisa científica e tecnológica na 

FJN; 

V) Promover condições estimulantes ao desenvolvimento da pesquisa por 

grupos vinculados à Coordenação de Pesquisa e Extensão da FJN; 

VI) Estimular e ampliar a produção científico-acadêmica da FJN; e 

VII) Incentivar atividades de desenvolvimento tecnológico de interesse da 

FJN, que apresentem perspectivas de promover avanços tecnológicos, assim 

como de alta relevância social. 

 

4. PRINCÍPIOS 

No desenvolvimento das suas atividades, os Grupos de Pesquisa pautarão 

sua atuação atendendo aos princípios gerais para a pesquisa e inovação 

tecnológica na FJN: 

I) Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

II) Atendimento a todos os níveis e modalidades de Ensino e Pesquisa; 

III) Desenvolvimento de criações inovadoras e produtos, métodos, processos 

e/ou serviços atrelados aos setores produtivos e às demandas 

mercadológicas atuais; 

IV) Cooperação com as políticas institucionais de proteção da propriedade 

intelectual. 

V) Criar mecanismos para a interface entre as áreas do conhecimento; 

VI) Compromisso qualitativo e quantitativo com a produção cientifica, 

tecnológica e artística; 

VII) Estabelecimento de parcerias. 

 
4. PERFIL E COMPETÊNCIAS DO LÍDER DO GRUPO DE PESQUISA 
 
4.1. Do Perfil: 

I) Pertencer ao quadro efetivo do corpo docente da Faculdade de Juazeiro do 

Norte; 

II) Possuir titulação de Doutor; 



 

 

(Para os cursos que não tiverem professor Doutor, os professores 

Mestres poderão enviar propostas); 

III) Apresentar currículo atualizado, extraído diretamente da Plataforma 

Lattes/CNPq, com comprovação de sua produção continuada em pesquisa na 

área de concentração em que atua, considerando os últimos três anos; 

 

4.2. Das Competências: 

I) Propor a formação do Grupo de Pesquisa;  

II) Oferecer anuência, aos projetos de pesquisa proposto pelo Grupo;  

III) Representar o Grupo de Pesquisa junto às unidades administrativas da 

Faculdade de Juazeiro do Norte; 

IV) Supervisionar o andamento das atividades de pesquisa do Grupo;  

V) Convocar os membros do Grupo de Pesquisa e presidir suas reuniões;  

VI) Propor parcerias ou convênios de interesse do Grupo de Pesquisa;  

VII) Manter atualizado o cadastro do Grupo na plataforma institucional; 

VIII) Fornecer informações sobre as atividades do Grupo, quando solicitadas. 

 

5. CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA 
 

I) Os Grupos de Pesquisa serão formados por alunos, técnicos, graduados, 

especialistas, mestres e doutores. Poderá haver participação de docentes 

externos à Faculdade de Juazeiro do Norte, desde que oferecida justificativa; 

II) Os Grupos de Pesquisa deverão ser organizados hierarquicamente em 

torno de um ou, eventualmente, dois lideres, escolhidos com base na 

experiência, no destaque e na liderança no campo das Ciências e 

Tecnologias, e envolvidos profissionalmente com atividades de pesquisa; 

III) Os Grupos de Pesquisa deverão estar dentro das grandes áreas do 

conhecimento do CNPq e possuir, no mínimo, 1(uma) linha de pesquisa. 

IV) Todos os membros dos Grupos de Pesquisa deverão p ossuir currículo 

atualizado na Plataforma Lattes atentando para a informação de vinculo 

empregatício com a FJN; 

V) O mesmo pesquisador pode ser líder de apenas 1 (um) Grupo de Pesquisa, 



 

 

podendo participar como membro em até dois Grupos de Pesquisa, incluindo o 

de origem; 

VI) O líder do Grupo de Pesquisa deverá estar adimplente com a Coordenação 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

 
6. ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS 
 

As propostas de Criação de Grupo de Pesquisa deverão ser encaminhadas 

pelo líder do Grupo à Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

em duas vias (cópias impressas e assinadas) e uma via digital (formato PDF) 

por e-mail (nuep@fjn.edu.br) contendo todas as informações abaixo 

destacadas e com no máximo 5 (cinco) laudas: 

I) Nome do Grupo de Pesquisa e Sigla; 

II) Nome do líder com respectiva titulação; 

III) Justificativa para a formação do Grupo apontando os temas de interesse e 

sua relevância para o avanço da área e/ou para o desenvolvimento da região; 

IV) Nomes das Linhas de Pesquisa: no mínimo 1 (uma) e máximo 3 (três) –  

enumerar os projetos de pesquisa,  em desenvolvimento, que se ligariam a 

cada linha proposta; 

V) Referencial teórico e metodológico de cada linha de pesquisa; 

VI) Objetivos do Grupo de Pesquisa (Geral e Específicos); 

VII) Metodologia de implementação da cada linha de pesquisa; 

VIII) Principais Instituições parceiras e/ou potenciais; 

IX) Principais empresas parceiras e/ou potenciais; 

X) Resultados esperados, especificando: produtos científicos, produtos 

metodológicos, capacitação de recursos humanos; 

XI) Descrição da infraestrutura disponível. 

 
Atenção: No ato do encaminhamento da proposta para criação do grupo de 

pesquisa o Líder deverá entregar cópias dos currículos atualizados de todos os 

professores constituintes, extraídos diretamente da Plataforma Lattes/CNPq, 

com comprovações de suas produções acadêmicas, considerando apenas os 

últimos 3 (três) anos; 

 
 



 

 

7.  DO TRÂMITE DO PROCESSO PARA AVALIAÇÃO E CADASTRO DO 
GRUPO DE PESQUISA 
 

O Processo com o projeto de criação do Grupo de Pesquisa tem a seguinte 

tramitação: 

 

I) Apresentação da proposta, encaminhado pelo líder; 

(Obs: Somente as propostas de criação de Grupos de Pesquisa que 

atenderem integralmente ao disposto neste edital serão analisadas.) 

 

II) A Coordenação envia, no prazo de 10 (dez) dias, para apreciação e 

parecer, a partir da data de recebimento; 

 

III) As solicitações serão avaliadas pelo Comitê de Pesquisa. Se houver 

necessidade haverá a participação de consultores ad hoc, externos à 

Faculdade de Juazeiro do Norte, os quais terão que emitir parecer conclusivo 

seguindo-se os critérios constantes do presente documento. 

 

IV) Nos casos em que a Coordenação emitir parecer solicitando 

reformulações no projeto, o processo será devolvido e o líder tem prazo 

máximo de até 10 (dez) dias, a partir da data do recebimento, para efetuar as 

alterações e reencaminhar o processo à Coordenação que terá prazo de até 5 

(cinco) dias para efetuar nova apreciação e parecer, a partir da data de 

recebimento; 

 

V) Em caso de Aprovação do projeto, a Coordenação deverá encaminhar o 

Grupo para o cadastramento junto a Coordenação de Pesquisa e Extensão da 

FJN, via online. 

 

Após aprovação de criação do Grupo pela Coordenação de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão: 

 

I) A Coordenação cadastrará o líder do Grupo e Pesquisa no site de Diretório 

dos Grupos de Pesquisa da FJN, informando-o sobre a efetivação do 

cadastro; 

 

II) O líder deverá acessar a página do Diretório dos Grupos e Pesquisa e 

preencher os dados necessários para efetivação do Grupo;  

 

III) A Coordenação certificará o Grupo de Pesquisa e, a partir deste momento, 

o Grupo passa a ser CERTIFICADO pela instituição. 

 

 



 

 

8. AVALIAÇÃO DOS GRUPOS CERTIFICADOS 
 
Anualmente a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da 

FJN fará avaliação dos grupos de pesquisa certificados considerando a 

produtividade acadêmica sobre: desenvolvimento dos projetos; orientação de 

iniciação científica e em pós-graduação Stricto sensu e produção científico-

tecnológica. 

 

9. DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LÍDER DE GRUPO DE PESQUISA 

Os líderes de grupos serão contratados por 2 horas/semanais. 

 
10. CRONOGRAMA 
 
 
Lançamento do Edital 
 

03.05.2016  

 
Período de Inscrição dos Projetos 
 

03.05 a 01.06.2016 

 
Resultado da Análise dos Projetos 
 

30.06.2016  

 
Início das Atividades  
 

01.08.2016 

 
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS ETRANSITÓRIAS 

I) Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados e julgados 

pela Coordenação. 

II) A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou 

anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da FJN, seja por 

motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

Juazeiro do Norte, 03 de Maio de 2016. 

 
 
 

Prof. José Marcondes Macêdo Landim 
Diretor Geral 

                                                Anexo I 



 

 

 

                   PROJETO DE CRIAÇÃO DE GRUPO DE PESQUISA 

 

Nome do Grupo de Pesquisa e Sigla: 
 
 
 
 

Nome do Líder / Titulação: 

Justificativa para a formação do Grupo apontando os temas de interesse e sua 
relevância para o avanço da área e/ou para o desenvolvimento regional: 

Nome da(s) Linha(s) de Pesquisa, com referencial teórico e metodológico: 

Componentes do Grupo de Pesquisa e as respectivas Titulações  

Objetivos do Grupo de Pesquisa (Geral e Específicos): 

Metodologia de implementação de cada linha de pesquisa: 

Principais Instituições parceiras e/ou potenciais: 

Principais empresas parceiras e/ou potenciais: 

Resultados esperados, especificando: produtos científicos, produtos metodológicos, 
capacitação de recursos humanos: 

 
                      Juazeiro do Norte,_____de Maio de 2016. 

 
 
 
  
                                                             Assinatura do Líder 

 
 


