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Resolução 01/2011 

 

A Comissão de Pesquisa do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em reunião realizada no dia 8 de dezembro de 2011, no uso de suas 

atribuições,  

 

Resolve 

 

Que a aprovação da criação de Grupo de Pesquisa no Instituto de Química/UFRGS, 

para fins de cadastro junto ao CNPq deverá seguir os seguintes critérios: 

 

1. Quanto ao Proponente 

O proponente responsável pela apresentação da proposta deve atender, 

obrigatoriamente, aos itens abaixo: 

1.1. Ter vínculo formal de docente com dedicação exclusiva com o IQ/UFRGS. 

1.2. Ser coordenador de projeto(s) de pesquisa vigente(s), cadastrado(s) no 

Sistema de Pesquisa da Universidade. 

1.3. Ser orientador ou co-orientador de pelo menos um aluno de mestrado ou 

doutorado em um dos Programas de Pós-Graduação vinculados ao IQ, ou 

comprovar experiência de orientação e/ou co-orientação em nível de pós-

graduação em programas reconhecidos pela CAPES. 

1.4. Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado no prazo de até 7 

(sete) dias após a data da solicitação de cadastro. 

 

2. Quanto à Proposta 

2.1 O encaminhamento dar-se-á mediante carta formal endereçada à Compesq 

solicitando o cadastro como Grupo de Pesquisa junto ao CNPq, onde devem constar: 

2.2.1. Nome do grupo a ser cadastrado junto ao CNPq; 

2.2.2. Nome do líder e demais participantes. O grupo deve ser constituído de no 

mínimo de dois docentes, sendo o líder, professor com dedicação exclusiva na 

UFRGS, e podendo integrar o grupo, pesquisadores de outras Universidades ou 
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Institutos Federais. Alunos (Iniciação Científica, Mestrandos e Doutorandos), 

orientados pelos pesquisadores devem ser mencionados como componentes do 

Grupo de Pesquisa. 

2.2.3. Justificativa clara para a criação do grupo, contendo as linhas de atuação 

do mesmo. No caso de haver sobreposição com linhas de pesquisa em 

desenvolvimento por pesquisadores do Instituto de Química, o solicitante deverá 

apresentar argumentos para a criação do novo Grupo, enumerando os benefícios e 

impactos para os pesquisadores e para a Instituição.  

 

Após a análise da solicitação, a COMPESQ emitirá parecer consubstanciado. No 

caso de deferimento encaminhará solicitação da criação do Grupo à PROPESQ.  Em 

caso de indeferimento indicará aos pesquisadores sugestões para a sua inclusão 

em grupos já cadastrados na Instituição. 

 

A Resolução entrará em vigor logo após a sua aprovação.  

 

 

 

 

 

Prof. Fabiano Severo Rodembusch 

Coordenador da Comissão de Pesquisa 

Instituto de Química/UFRGS 

 

 


