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8 de janeiro de 2020

FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO
O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS – Campus Passos,
por meio do Núcleo Ins tucional de Pesquisa e Extensão – NIPE e da Coordenação de Pesquisa – torna público e
convoca os interessados a apresentarem propostas para a formação de Grupos de Estudos. O presente edital se
baseia na Resolução CONSUP/IFSULDEMINAS Nº 014/2016, de 23 de março de 2016, que dispõe sobre as
orientações e organização de procedimentos para formação e manutenção de grupos de estudo no IFSULDEMINAS.

1. OBJETIVO
1 . 1 O presente edital tem como obje vo apoiar as a vidades de pesquisa do campus Passos, dispondo de
orientações para a formação e manutenção de grupos de estudo.

2. COMPOSIÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO

2.1 Um grupo de estudo é cons tuído por: docentes (no mínimo dois), técnicos (opcional) e discentes (no mínimo
um por docente) que possuam Currículo La es atualizado, que se agreguem em torno de um tema comum a ser
inves gado, dentro da mesma área do conhecimento com o obje vo de estudar e realizar pesquisa e/ou
inovação.

2. O grupo de estudo não poderá ser constituído por apenas um docente ou pela ausência de discentes.

2. É facultativa a inclusão de técnico, efetivo ou não, na composição do grupo de estudo.

2. Consideram-se técnicos: proﬁssionais com formação técnica, graduados ou pós-graduados, que não
estejam em fase de formação e que estejam comprome dos diretamente com os estudos e com a
realização de projetos, produção científica e tecnológica e extensão tecnológica.

2. Consideram-se discentes: alunos do ensino médio, de cursos técnicos, de graduação ou de pós-graduação
que par cipam a vamente das linhas de trabalho desenvolvidas pelo grupo como parte de suas a vidades
discentes e sob orientação de um docente do grupo.

2. O líder e vice-líder do grupo de estudo devem ser servidores efe vos do IFSULDEMINAS e responder pela

coordenação e planejamento dos trabalhos do grupo.

2. Compete ao líder e vice-líder do grupo de estudo acompanhar os membros por eles liderados de modo a
incentivar e zelar pelo comprometimento assumido por ocasião da sua certificação.

3. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO

3.1 Um grupo de estudo deve ter como obje vo envolver indivíduos em torno de linhas comuns de estudo, com
atividades preestabelecidas, organizadas e que, em algum grau, compartilhem instalações e equipamentos.

3.2 O grupo de estudo organiza-se hierarquicamente em torno de um líder e, eventualmente, um vice-líder, ambos
servidores efetivos de comprovada competência e experiência nas linhas de trabalho propostas.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS DOS GRUPOS DE ESTUDO

4.1 Este edital receberá as solicitações de propostas de Grupos de Estudo por meio de fluxo contínuo.
4.1.1 Neste edital serão analisadas as propostas que forem cadastradas no GPPEX e subme das a
este edital no período de 02 de janeiro até 30 de novembro de 2020.
4.2 O processo de criação/cer ﬁcação de um grupo de estudo terá início com o preenchimento do Formulário de
Cadastro de Grupos de Estudo, cadastro de todos os integrantes do grupo e Currículo La es resumido (Anexo I).
Toda essa documentação deverá ser encaminhada, por e-mail, ao NIPE.

4.2.1 Projeto que tenha iniciado as a vidades antes da submissão ao edital, sendo aprovado, será
certificado a partir da data de aprovação pelo NIPE..

4.3 As designações para emissão de parecer ficarão a cargo da coordenação do NIPE.

4.4 Os grupos existentes deverão se adequar às normas previstas neste regulamento.

5 DO PROCESSO DE JULGAMENTO

5.1 Os encaminhamentos e acompanhamentos dos processos relacionados ao grupo de estudo serão realizados
pelo NIPE.

5.2 Os resultados dos julgamentos de projetos subme dos para o NIPE do Campus Passos serão encaminhados
no prazo máximo de 30 dias após o envio da documentação descrita no item 4.1 para o e-mail do líder do grupo de
estudos.

5.3 O colegiado NIPE deverá homologar o parecer que será encaminhado pelo coordenador do NIPE ao líder do
grupo de estudos.

5.4 Os respectivos projetos receberão parecer do NIPE, indicativos:
Deferido: O grupo de estudos foi aprovado e após o atendimento ao item 6.1 poderá entrar em execução.
Indeferido: A proposta do grupo de estudos precisa de modiﬁcações segundo parecer do NIPE. As sugestões de
adaptação do projeto serão repassadas para o líder do grupo e, após realizadas as modiﬁcações, uma nova
submissão será sugerida.

6 APÓS A APROVAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDO

6.1 Após a aprovação pelo NIPE, o grupo de estudo deverá ser cadastrado no GPPEX, vinculando a proposta a este
edital (Edital nº 03/2018: Formação e manutenção de grupos de estudos).

6 . 2 Os líderes dos grupos de estudo deverão cadastrar no GPPEX e apresentar ao NIPE, anualmente, registro
atualizado de suas a vidades, por meio da documentação descrita no item 4.1, de forma a garan r a cer ﬁcação
institucional do grupo.

6.3 As produções cien ﬁcas desenvolvidas pelo grupo deverão ser comprovadas, contendo a seguinte
documentação:

6.3.1 No mínimo dois projetos cadastrados nos úl mos 02 (dois) anos, com protocolo no GPPEX, por
docente ou técnico efetivo do IFSULDEMINAS que sejam pertencentes ao grupo.

6.3.2 Que os projetos estejam sendo desenvolvidos e cumprindo o cronograma proposto, ou, que tenham
sido finalizados sem apresentar pendências.

6.3.3 No mínimo duas publicações ou produções cien ﬁcas/intelectual por docente pertencente ao grupo
nos úl mos dois anos. Entende-se como publicação ou produção cien ﬁca/intelectual: ar gos cien ﬁcos,
resumos, patentes, textos em jornais ou periódicos e afins.

6.3.4 Que as publicações apresentem relação com os projetos cadastrados no GPPEX.

6.4 A média do grupo deverá ser igual ou maior que 02 (duas) publicações por ano, sendo no mínimo 01 (uma)
publicação por docente por ano.

6.4.1 O(s) docente(s) que não atender(em) ao critério de uma publicação por ano será(ão) excluído(s) do
grupo.

