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EDITAL PROPP/UFOP Nº 04/2013
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) torna público o presente Edital para credenciamento de grupos
emergentes: Chamada para Credenciamento de Grupos Emergentes.

(1). OBJETIVO
Cadastrar os grupos existentes e incentivar a criação de novos grupos a fim de
subsidiar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no desenvolvimento de
políticas específicas voltadas para o apoio a projetos de criação de novos cursos.
Ampliar

a

visibilidade

desses

grupos

facilitando

a

integração

de

novos

colaboradores. Instrumentalizar o planejamento estratégico de curto, médio e longo
prazo no que se refere à política de pós-graduação e pesquisa.

(2). DEFINIÇÃO
No âmbito deste edital, define-se como grupo emergente aquele formado por um
conjunto de pesquisadores doutores da UFOP (mínimo de cinco membros) com o
objetivo de amadurecer projetos de criação de novos cursos de pós-graduação.
O grupo emergente pode contar com a presença de pesquisadores credenciados em
programas já existentes, mas estes pesquisadores não serão considerados como
"emergentes" pela PROPP.
Para se qualificar em futuros editais de apoio a grupos/pesquisadores emergentes, o
pesquisador ou grupo precisará já estar cadastrado na PROPP.

(3). REQUISITOS
a) O grupo precisa contar com o reconhecimento de alguma unidade acadêmica da
UFOP, seja na forma de grupo de trabalho, comissão ou outro formato usual na
unidade.
b) Preencher o formulário de credenciamento disponível na página da PROPP.
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c) Carta compromisso dos pesquisadores envolvidos afirmando sua disponibilidade
e interesse em atuar no futuro programa.
d) Carta autorizando a PROPP a divulgar os dados do credenciamento do grupo em
sua página na Internet.

(4). ROTEIRO PARA CREDENCIAMENTO
a) Lista dos Pesquisadores participantes com as seguintes informações:
Nome completo, departamento e unidade, link do currículo Lattes, área de atuação,
grupos e núcleos de pesquisa do CNPq envolvidos. Nome do coordenador
responsável pelo grupo.
b) Data de oficialização do grupo na unidade com documento comprobatório.
c) Indicar o estágio de amadurecimento da proposta: A - Inicial - conversas
preliminares e atração de novos pesquisadores. B - Semiestruturada - Um núcleo
duro já formado com relativo consenso sobre a definição de área e linhas de
pesquisa. C - Estruturada - Aguardando a abertura do APCN.
d) Dados básicos da proposta: a) Nome e descrição da área e linha (s) de
pesquisa. b) Definição da área de avaliação da CAPES na qual a proposta se
enquadraria. c) Breve apreciação das vantagens e desvantagens estratégicas da
proposta. d) Outras informações relevantes.
(5). CALENDÁRIO E OUTRAS INFORMAÇÕES
A PROPP receberá propostas de credenciamento em fluxo contínuo, mas o cadastro
de grupos emergentes será atualizado, anualmente, sempre no mês de junho. A
proposta e a documentação exigida nesse edital deverão ser entregues na
secretaria da PROPP. Outras informações pelos e-mails posgraduacao@ufop.br ou
propp@ufop.br.
Ouro Preto, 16 de abril de 2013.

Prof. Dr. Valdei Lopes de Araujo
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação
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