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Recursos Necessários

Objetivo 11 – Fortalecer o ambiente institucional da pesquisa de qualidade.

Consolidar e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação das atividades de pesquisa.

A ausência de critérios e de um regimento para as atividades de pesquisa executadas no Campus de Curitibanos 

tem contribuído para que considerável número de projetos tenham sido cadastrados. No entanto, muitas vezes 

estes não são finalizados ou quando são, não trazem resultados substanciais ou publicáveis. Com objetivo de 

fortalecer e fomentar a pesquisa de qualidade no Campus propomos a criação de regras e  instrumentos de 

avaliação docente para as atividades registradas no formulário de pesquisa.

O presente projeto tem por objetivo diagnosticar a real situação das atividades de pesquisa que vem sendo 

desenvolvidas pelos docentes no Campus de Curitibanos. O levantamento de informações relativas aos projetos 

cadastrados no formulário de pesquisa permitirá traçar o perfil e o impacto da atividade no Campus. Para isso, 

será observado, dentre outros indicadores, o número de projetos que o docente está envolvido, a carga horária 

destinada para a atividade, o efetivo envolvimento de alunos, a existência de financiamento por órgão de fomento, 

assim como a publicação do resultado em revistas indexadas. Além disso, serão criados indicadores quali e 

quantitativos para avaliar o impacto e qualidade da pesquisa realizada. A partir deste diagnóstico, será elaborado, 

por meio de uma comissão docente, o regimento que norteará as atividades de pesquisa a serem executadas no 

Campus de Curitibanos.
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