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Cadastro de Grupos de Estudo e Pesquisa 

 

I - OBJETIVO 

a) Cadastrar e acompanhar as atividades dos grupos de estudo e pesquisa das Escolas 

Mantidas pela FESPSP (ESP, FABCI, FAD, EPGSP), seja para registro da instituição, seja para a 

elaboração de relatórios para o MEC e para órgãos de fomento; 

b) Conferir institucionalidade aos grupos de estudo e pesquisa e cadastrá-los no CNPq; 

c) Definir políticas de apoio aos grupos. 

 

II – REGRAS DE CADASTRO  

1 – Da Responsabilidade e do Cadastro: 

Todo grupo de estudo e pesquisa que desejar fazer parte do cadastro deverá ter um professor dos 

Cursos de Graduação ou Pós-Graduação das Unidades mantidas pela FESPSP como responsável. Os 

Grupos de estudo e pesquisa deverão ser cadastrados através de uma ficha cadastral fornecida pelo 

Núcleo de Pesquisas das Unidades da FESPSP. 

2 – Da Participação: 

A participação nos grupos deve ser aberta a todos os que desejarem integrá-los, sejam professores 

e alunos das Escolas da FESPSP ou de outras Instituições de Ensino ou, ainda, membros da 

comunidade. O professor responsável pelo grupo resolverá eventuais pendências que possam 

surgir relativas à participação; 

 3 – Do Termo de Referência: 

O Termo de Referência deve conter as áreas temáticas de estudos ou as linhas de pesquisa e plano 

de atividades semestral ou anual. Uma cópia do plano de atividades deverá ser entregue até o final 

de março de cada ano ao Núcleo de Pesquisas ou ao respectivo coordenador do curso que o 

encaminhará ao Núcleo de Pesquisas, com o cronograma das atividades que serão realizadas 

durante o ano.  

 

 



 
 

4 – Dos Relatórios: 

  

O coordenador de cada grupo de estudo ou pesquisa deverá enviar relatório semestral ou anual de 

atividades para acompanhamento dos Coordenadores de Curso e do Núcleo de Pesquisas. Nestes 

relatórios, os coordenadores dos grupos deverão verificar a relação entre o cronograma proposto e 

as atividades efetivamente realizadas. Além disso, devem relatar a produção científica ou 

discussões acadêmicas e temáticas do grupo, de forma que as Coordenações, Direção e Conselhos 

Acadêmicos possam acompanhar os resultados das pesquisas e discussões realizadas.  

 

5 – Do Cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa – CNPq: 

Somente os grupos de estudos e pesquisa cadastrados no Núcleo de Pesquisas poderão ser 

cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa – CNPq com vinculação à FESPSP. O professor 

responsável do grupo articulará e organizará as informações sobre o grupo e seus integrantes 

tendo em vista seu cadastramento no Diretório de Grupos, que será feito pelo Núcleo de Pesquisa 

da FESPSP.  
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