
Regulamento para a Iniciação Científica e Grupo de Pesquisa 

REGULAMENTO DO GRUPO DE PESQUISA PARA O CURSO DE 
ENGENHARIA MECÂNICA 

CAPÍTULO I  

DOS GRUPOS DE PESQUISA 

Art. 1º - Grupos de pesquisa são definidos como um conjunto de indivíduos 
organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas 
lideranças, os grupos de pesquisa se tornam espaços importantes para a troca de 
experiências e para a execução de projetos de iniciação científica. 

Art. 2º - Os grupos de pesquisa podem ser formados por docentes, técnicos 
administrativos, discentes e por pesquisadores externos a Faculdade Educacional 
Araucária, segundo critérios de liderança do grupo.  

Art. 3º - Inicialmente, o docente (orientador) irá formular um tema que aponte a 
problemática local/regional e que seja amplamente abordado por um grupo de 
indivíduos, para que se forme, então, um núcleo de pesquisadores favoráveis à 
formação de um Grupo de Pesquisa. Após a formulação do Grupo de Pesquisa, os 
interessados deverão preencher um Formulário para cadastro do grupo de 
pesquisa, disponível na Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica. 

Art. 4º - O deferimento do Formulário para cadastro do grupo de pesquisa deverá 
ser comprovado mediante a assinatura do Coordenador de Grupo de Pesquisa, 
nomeado pelo Diretor da Faculdade Educacional Araucária, que irá entrar no site 
do CNPq (www.cnpq.br) e clicar em “Diretório dos Grupos de Pesquisa” 
(localizada na parte de baixo do site); após o clique, o Coordenador de Grupo de 
Pesquisa será direcionado para os “Grupos de Pesquisa” , ele deverá clicar em 
“Atualizar e Registrar Grupo”.  Em seguida, clicará em “Líderes de Grupo”,  
onde será solicitado, em outra janela, o CPF e senha do currículo lattes para 
cadastramento do grupo e preenchimento de alguns dados (recursos humanos, 
linhas de pesquisa e demais informações). Após o preenchimento dos dados, as 
informações deverão ser enviadas ao CNPq através do clique em “envio” . 

Art. 5º - O Representante Institucional, perante o CNPq, coordenador de Grupo de 
Pesquisa nesta instituição de ensino, deve ser preferencialmente, pesquisador 
com bolsa de Produtividade em Pesquisa ou Produtividade em Desenvolvimento 
Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, ou pesquisador de perfil equivalente. 

Art. 6º - Ressalta-se que o registro de Grupos de Pesquisa no CNPq é 
responsabilidade do Coordenador de Grupo de Pesquisa. Sendo assim, somente o 
Coordenador de Grupo de Pesquisa poderá cadastrar ou atualizar novo membro 
em seus Grupos de Pesquisa, porém cada integrante é livre para sair do grupo 
sem prévia comunicação. 

Art. 7º - Para a inserção no Grupo de Pesquisa é necessário que o interessado 
possua currículo Lattes atualizado no CNPq, caso contrário, o mesmo não será 
inserido no grupo de pesquisa. 

CAPÍTULO II  

DA SITUAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA 

Art. 8º - O grupo de pesquisa da Faculdade Educacional Araucária, possui como 
tema central, Impactos Ambientais na Engenharia:  



I – Outros grupos de pesquisa podem apresentar temas diferenciados (sub-temas), 
após concordância do Coordenador de Grupo de Pesquisa;  

CAPÍTULO III  

DA MANUTENÇÃO E EXCLUSÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA  

Art. 9º - Os pesquisadores dos grupos de pesquisa pertencentes ao quadro de 
docentes da Faculdade Educacional Araucária - FACEAR deverão priorizar as 
atividades de pesquisa no Plano de Atividade Docente, envolvimento em projetos 
de pesquisa, através de publicação e/ou apresentação em periódicos ou em 
eventos científicos.  

Art. 10º - Um grupo de pesquisa deve comprometer-se com:  

I – Ao final do projeto de IC, o envio/submissão de um artigo, para revistas/jornais 
(eletrônicos/papers), ou participação em congressos, simpósios, seminários ou 
qualquer outro evento de divulgação técnico-científica.   

II – Projetos de Grupos de Pesquisa, podem se iniciar em qualquer semestre. 

III – Os temas abordados durante a pesquisa, podem apresentar uma conclusão 
ao final do projeto, ou concluir-se como parte de um Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC. 

VI – Caso o projeto de pesquisa finalize-se com o TCC, as condições do item I 
devem ser mantidas. 

CAPÍTULO IV  

DOS OBJETIVOS GERAIS  

Art. 11 – Dos objetivos gerais: 

I - O objetivo geral da criação de um grupo de pesquisa/IC é a incorporação do 
conhecimento científico à capacidade de argumentação, pois os profissionais das 
áreas, principalmente da Engenharia, se deparam com questões cujo 
entendimento, debate e encaminhamento de possíveis soluções para um 
problema, exigem cada vez mais uma base mínima de conhecimento científico que 
vão levar a decisões éticas e políticas, que por sua vez transcendem as opiniões 
de técnicos ou de um grupo de especialistas. 

II - Parcerias e colaborações podem ser estabelecidas entre, o grupo de pesquisa 
da Faculdade Educacional Araucária e grupos de pesquisa de outras instituições 
de ensino ou empresas, desde que respeitados os critérios citados no Art. 9 o. 

III – Possuir um grupo de pesquisa interdisciplinar que solidifica as intenções das 
políticas de pesquisa científica, tão mencionada e creditada pelos órgãos do 
Ministério da Educação e Cultura e tão amplamente apoiada por outros tantos 
como o Ministério da Ciência e Tecnologia, que constantemente vincula apoio a 
pesquisas de nível básico, intermediário e superior.  

IV – Cada Orientador de Iniciação Científica, deve apresentar, no ato do 
preenchimento do formulário de proposta de grupo de pesquisa, um projeto de 
pesquisa para seu orientando de iniciação científica, com tema central, sub-tema, 
objetivos, justificativa, metodologia, cronograma e referências bibliográficas. 

CAPÍTULO V  

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CI ENTÍFICA 



Art. 12 – Ao acadêmico que se propor a ingressar num programa de Iniciação 
Científica (IC), compete cumprir com os cronogramas estabelecidos pelo seu 
Professor Orientador, que deve fazer parte deste grupo de pesquisa.  

Art. 13 – As atividades da Iniciação Científica devem seguir as subáreas da linha 
de pesquisa proposta neste projeto e os resultados devem seguir os critérios do 
Art. 9 o. 

Art. 14 – Ao acadêmico seja creditado 80 horas/atividade como parte de sua 
participação no programa de IC que terá duração de 1(um) semestre com 
possibilidade de renovação por mais 1(um) semestre, atividade esta que não 
possui vínculo empregatício.  

Art. 15 – Caso o aluno não consiga um estágio supervisionado no final de seus 
créditos, referente ao último período do curso de graduação, o aluno poderá 
requerer que sua IC valha como horas/atividade complementar, até o limite 
estabelecido por normativa própria, seguindo o exemplo de outras instituições de 
ensino que praticam esta atividade de IC e como equivalência na falta de um 
estágio supervisionado em carga horária não superior a cumprida, desde que este 
possua um artigo publicado e outro submetido/publicado. 

Art. 16 – O aluno poderá ter um desconto nas suas mensalidades que varia de 5% 
a 30%, conforme sua participação no grupo de pesquisa e por decisão específica 
do Diretor Geral da Facear, após o parecer do Coordenador do grupo de pesquisa. 

Parágrafo Primeiro: O desconto é específico para o semestre em que o aluno 
está participando do grupo de pesquisa e pode ser renovado para outros 
semestres. 

Parágrafo Segundo: O desconto pode ser retirado a qualquer momento no caso 
do aluno não cumprir com suas obrigações e ser desligado do grupo de pesquisa 
pelo coordenador, mesmo dentro do semestre. 

Art. 17 – O aluno de IC irá dedicar 8 horas semanais ao programa de IC, em 
caráter voluntário, sendo que deste total de horas, 2 horas (1/4 de horas) serão 
cumpridas nas dependências da Faculdade Educacional Araucária, ou de 
atividades estabelecidas pelos respectivos orientadores. 

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 18 – A presente Instrução Normativa poderá ser modificada no todo ou em 
partes pelo(a) Diretor(a) em comum acordo com  Coordenador de Grupo de 
Pesquisa.  

Art. 19 – Além das regras estabelecidas nesta Instrução Normativa, os grupos de 
pesquisa devem, também, seguir todas as regras estabelecidas pelo CNPq para o 
Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil.  

Art. 20 – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação 
seguindo conforme a estrutura apresentada: 



 

 

 

 

 

 

Murilo Martins de Andrade  

Diretor Geral da FACEAR 

Gestor Institucional do Grupo de Pesquisa 

 

 

 

 
 


