A Faculdade Promove de Minas Gerais, Faculdade Promove de Belo Horizonte,
Faculdade Promove de Tecnologia, Escola de Engenharia Kennedy, Faculdade Kennedy
de Belo Horizonte e Faculdade Kennedy de Minas Gerais por intermédio do Núcleo de
Pós-graduação e Pesquisa (NPP), torna público o presente projeto para capacitação de
docentes que desejam ser pesquisadores.

1. Apresentação do projeto creSER Pesquisador:
A postura de pesquisador somente se obtém se houver disponibilidade e dedicação de
tempo para que se exerça com autonomia o ato de pesquisar. Dentre as possibilidade de
atuação da carreira docente no ensino superior, uma das mais evidentes e de maior
impacto na sociedade acadêmica é a de ser pesquisador. Porém, nem todos aqueles
profissionais que se encontram no trabalho docente se identificam com essa função e/ou
se relacionam de maneira positiva com tal atividade. Isso se deve ao fato de que pesquisar
é uma tarefa desafiadora e que demanda o comprimento de exigências da comunidade
acadêmica, tais quais publicações de alto impacto, bons índices de produção em “qualis
relevante” atualização de seus currículos Lattes, orientações e grupos de pesquisas.
Dessa maneira, as faculdades Kennedy e Promove, acreditam que, para ser pesquisador,
o professor precisa se preparar, se contextualizar e se identificar com tal ação, o que irá
exigir desse profissional uma disponibilidade e dedicação de tempo para que se exerça
com autonomia o ato de pesquisar. O projeto creSER Pesquisador oferecerá para o
docente ferramentas, habilidades e competências para o desenvolver de projetos e artigos,
assim como o desenvolvimento de parcerias de financiamento em pesquisas e estratégias
de publicações. Dessa maneira, o programa creSER Pesquisador, proporcionará uma
capacitação dos docente e do desenvolvimento de suas habilidades e competências
necessárias para o trabalho docente.
Acreditamos assim que, para se tornar um pesquisador, o professor precisa desenvolver
conteúdo e competências especificas para sua formação e desenvolvimento. Por isso, é
desejável o aprimoramento dos seguintes objetivos.
2.

Do objetivo geral:

O objetivo geral do projeto creSER Pesquisador é desenvolver habilidades técnicas,
competências e conhecimento específico para o docente do ensino superior, assim como
oferecer insumos para construção de projetos, maneiras e caminhos para a publicações de
artigos científicos.
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Ainda, propõe a elaboração de um projeto de pesquisa que favoreça a criação de grupos
de pesquisas independentes, além de fomentar projetos a serem submetidos ao programa
de iniciação científica das faculdades Kennedy e Promove.

3. Dos objetivos específicos:
A formação de pesquisadores é vista como uma maneira de fortalecer a nossa comunidade
acadêmica, ampliando o diálogo e colaboração entre alunos, professores e pesquisadores
de todos os níveis de formação (graduando, graduado, tecnólogo, especialista, mestrando,
mestre, doutorando e doutor). Assim, os objetivos específicos a serem desenvolvidos por
esse projeto são:
I.

Apresentar o que é pesquisa e sua relação com a carreira acadêmica;

II.

Desenvolver o domínio da linguagem e escrita acadêmica;

III.

Capacitar os docentes a fazerem buscas em bases acadêmicas e criar parcerias
com agências de fomento;

IV.

Apresentar ferramentas básicas de metodologia de pesquisa e análises de dados;

V.
VI.
VII.

Oferecer insumos básicos para a construção de projetos de pesquisa;
Apresentar e acompanhar a submissão de artigos científicos;
Apresentar a importância da ética no desenvolvimento de pesquisas;

4. Dos participantes do Projeto creSER Pesquisador
Poderão se inscrever no projeto creSER Pesquisador exclusivamente docentes do quadro
efetivo das IES’s, com titulação de especialista, mestre e doutor aos quais competirá;
I.
II.
III.

Ter 75% de frequência obrigatória nas atividades presenciais (Quadro I de
atividades e datas presenciais)
Ter 60% de aproveitamento nas atividades online (Quadro II atividades e datas
virtuais)
Responsabilizar-se pela elaboração de um projeto de pesquisa no final da
capacitação, bem como de outros relatórios exigidos pelo NPP;
5. Da inscrição e obrigações do professor participante;

O período de inscrições será do dia 02 de Julho a 30 de Agosto de 2018, de acordo com
as normas estabelecidas no presente documento.
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O docente interessado em participar do projeto creSER Pesquisador deverá enviar um email, dentro do período de inscrição, ao Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa
(npp@kennedy.br; npp@faculdadepromove.br) com o formulário de cadastro (Apêndice
A), juntamente com o seu currículo lattes atualizado.

6. Da formação e agenda de atividades;
O processo prático do projeto creSER Pesquisador será composto de três etapas:
1) Etapas Presenciais que contaram com desenvolvimento de oficinas e aulas
presenciais para capacitação dos professores participantes;
Data
15/09/18

Tema da Formação
Escrita Acadêmica

29/09/18
06/10/18

Buscas e bases acadêmicas
Metodologia de pesquisa e
análises de dados
Como elaborar projetos de
Pesquisa

20/10/18

Responsável
Profª. Renata de Paula e
Fernanda Zilli
Profª, Daniela Rocco
Profs. Kimberly e Silvino
Prof. Frederico Divino

2) Etapas Online que contaram com a plataforma e-promove para disponibilização
de disciplinas e atividades online;
Data
01/09/18
22/09/18
13/10/18

27/10/18

Tema da Formação
O que é Pesquisa
Agências de Fomento
Elaboração de Artigos
Científicos e publicação de
auto impacto.
Ética em Pesquisa

Responsável
Profª. Maria do Carmo
Profª Daniela Rocco
Profª. Kimberly

Profs. Kimberly e
Frederico

3) Etapa de acompanhamento individual do desenvolvimento dos projetos de
Pesquisa. Essa etapa contará com atendimento individual e presencial agendado
no núcleo de pós-graduação e pesquisa de todas as unidades, de acordo com o
cronograma abaixo:
1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana

06/11 à 08/11/18
13/11 à 15/11/18
20/11 à 22/11/18

7. Do acompanhamento e avaliação das atividades online;
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Para a realização das atividades online, utilizaremos a plataforma digital e-promove. Para
cada atividade online, o professor responsável pela formação enviará via plataforma uma

atividade para ser desenvolvida ao longo da semana com data de devolução préestabelecida ao iniciar a atividade.
Para cada atividade, o docente será avaliado em 100 pontos. Para obtenção do certificado
final, cada participante deverá obter um aproveitamento mínimo de 60 pontos.
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APÊNDICE A: FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO PROJETO creSER
PESQUISADOR
NOME DO DOCENTE:

GRADUAÇÃO:

ÚLTIMA TITULAÇÃO:

ANO:

E-MAIL(S):

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO:

LINHAS DE PESQUISA:

DESCREVA UM BREVE RELATO DO SEU CONTATO COM PESQUISAS:

Belo Horizonte, ___ de _______ de 20 ___.

__________________________________________________________
ASSINATURA DO DOCENTE
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