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INSTRUÇÃO PROPPG Nº 02, 03 de setembro de 2020

Dispõe sobre os procedimentos para a

supervisão e o acompanhamento dos Grupos de

Pesquisa cadastrados no IFG.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

1º - Considerando que os procedimentos de avaliação e acompanhamento dispostos na

resolução nº 22 de 07 de dezembro de 2015, passarão a ser realizados na plataforma

IFGProduz. E ainda, a necessidade de maior agilidade, transparência e automatização do

fluxo do acompanhamento e supervisão dos Grupos de Pesquisa do IFG.

2° - A presente instrução estabelece os procedimentos do acompanhamento e supervisão

dos Grupos de Pesquisa do IFG.

CAPÍTULO II

DA DETERMINAÇÃO

3º - Para avaliação dos grupos de pesquisa do IFG será utilizada a plataforma IFGProduz

em seu campo específico de grupos de pesquisa por meio da base de dados da Plataforma

Lattes e do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP).

4° - Atualiza-se o relatório anual dos grupos de pesquisa como tratado nos artigos 37, 38 e

42 da resolução.

§ 1º - Para a supervisão dos grupos de pesquisa será extraído relatório próprio da

Plataforma IFGProduz, ficando apenas cada membro responsável pela atualização do

currículo Lattes e o líder pela alimentação dos dados do grupo no Relatório DGP.

§ 2º - Ficam revogadas as entregas de relatórios à Gerência de Pesquisa, Extensão e Pós-

graduação pelos líderes dos grupos.

5º - Atualiza-se os trâmites posteriores à avaliação dos grupos de pesquisa como tratado

nos artigos 40 e 41 da resolução para ficar em consonância com o DGP.

Parágrafo Único – Os grupos que não atingirem os critérios estabelecidos no artigo 39

serão atualizados para "Certificação Negada" e receberão notificação para que em 01 ano

atendam ao referido artigo.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

    5º - Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria de Pesquisa e Inovação.

    6º - A presente norma passa a vigorar a partir da data da sua publicação.
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