
 

NÚCLEO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PORTARIA 01/18 
PROCEDIMENTO DE CRIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

Estabelece regras gerais para a criação e 
documentação de Projetos de Pesquisa. 

 

1 

O Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, no uso de suas atribuições 
regimentais, estabelece as seguintes regras gerais a serem aplicadas para a criação e 
documentação de Projetos de Pesquisa: 

1 – DIRETRIZES GERAIS 

Art. 1 -  São diretrizes gerais de Projetos: 

I. O Coordenador do Projeto deve garantir que as informações devem estar atualizadas 
no LATTES de todos os pesquisadores envolvidos, desde a vinculação à Linha de 
Pesquisa, ao Projeto (de Pesquisa ou de Desenvolvimento Tecnológico), integrantes 
(validado pelo coordenador), e toda a produção acadêmica e tecnológica; 

II. Cada projeto de pesquisa será representado por um ESPAÇO no LRI Social, com 
seus recursos, a exemplo de wikis, calendário, tarefas, galeria e outros; 

III. A "burocracia" do LRI Social será usada em seu sentido estrito, para permitir a 
gestão, documentar e facilitar o preenchimento de relatórios; 

IV. As atividades deverão ser registradas no ESPAÇO do projeto, inclusive o registro de 
pauta de reunião na data específica no Calendário. 

2 – DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL 

Art. 2 -  Qualquer pesquisador associado ao LATACI® Research Institute e em dia com suas 
obrigações perante a Associação poderá submeter um Projeto de Pesquisa a este Núcleo. 

Art. 3 -  Na submissão deverão ser providas informações sobre a Linha de Pesquisa à qual o 
Projeto estará vinculado e seu coordenador; o título, descrição e tipo (Projeto de Pesquisa ou 
Projeto de Desenvolvimento Tecnológico) do Projeto; a equipe inicialmente envolvida, a produção 
inicial planejada e o cronograma para a sua consecução; financiamento previsto para o Projeto. 

3 – DA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Art. 4 -  O Projeto será avaliado por este Núcleo, podendo ser ouvidos os outros Núcleos do 
LATACI® Research Institute. 

Art. 5 -  Uma vez aprovado o Projeto, este Núcleo publicará uma Resolução com todas as 
informações e um código de identificação para o Projeto, a partir da qual deverão ser cumpridas as 
determinações a seguir. 

4 – DA CRIAÇÃO DO PROJETO NA PLATAFORMA LATACI® 

Art. 6 -  Este Núcleo providenciará o registro das informações pertinentes no Diretório de Grupos 
de Pesquisa (DGP) do CNPq. 

Art. 7 -  A partir das informações constantes do documento formal emitido, o Núcleo de Tecnologia 
deverá providenciar a criação de: 

I. Um espaço no LRI Social para o Projeto, atribuindo ao coordenador a função de 
administrador deste espaço; 

II. Uma subcoleção no Zotero e de um diretório específico no Google Drive; 
III. Um link para o Google Drive e outro para o Zotero, em “links úteis” do espaço no LRI 

Social; 
IV. Um wiki “Projeto” criado a partir do modelo do espaço “Planejamento”; 
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V. Uma tarefa padrão de produção científica a partir do modelo do espaço 
“Planejamento”, no grupo de tarefas PRODUÇÃO CIENTÍFICA; 

VI. Um link para o Projeto e uma página específica para o mesmo no site do LATACI®; 
VII. Um produto na categoria Artigos no Portal de Inscrições para cada produção 

registrada para o Projeto no periódico SAFRA LATACI®. 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO CONTÍNUA DO PROJETO NA PLATAFORMA LATACI® 

Art. 8 -  O coordenador do Projeto deverá providenciar: 

I. A adequação das informações constantes no wiki “Projeto”, de acordo com o 
documento formal de aprovação emitido por este Núcleo; 

II. O convite e aceite dos membros da equipe para atuação no LRI Social; 
III. A criação de uma tarefa para cada produção planejada para o Projeto; 
IV. A criação de um documento para cada produção planejada no diretório específico do 

Google Drive, com as autorizações de aceso da equipe envolvida em cada uma 
delas; 

V. A atualização contínua do wiki “Projeto”, principalmente em relação às produções; 
VI. A atualização contínua das tarefas referentes à PRODUÇÃO CIENTÍFICA; 

VII. A atualização contínua do conteúdo da página específica do Projeto no site do 
LATACI®; 

VIII. A disponibilidade de todas as referências utilizadas no Zotero do Projeto; 
IX. A priorização de submissão dos trabalhos para eventos e periódicos bem avaliados 

no Qualis Interdisciplinar; 
X. O registro das informações no Lattes dos participantes do Projeto, ao menos em 

relação a: 
o Cadastrar o Projeto, de acordo com as informações constantes no documento 

formal de aprovação publicado por este Núcleo, incluindo a equipe e 
garantindo a certificação do coordenador para todos os participantes; 

o Registrar as produções e orientações oriundas do Projeto, vinculando-as ao 
Projeto cadastrado; 

o Registrar os eventos e vincular as produções pertinentes; 
o Identificar os coautores envolvidos. 

XI. Encaminhar para publicação no Periódico SAFRA LATACI® as produções 
finalizadas; 

XII. Encaminhar para divulgação nas Redes Sociais (Facebook, LinkedIn, Research 
Gate, entre outras) as produções finalizadas; 

XIII. Disponibilizar na coleção “Autorais” do Zotero cada produção publicada. 

6 – ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

Art. 9 -  Cada coordenador de Projeto deverá encaminhar ao Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação 
do LATACI® Research Institute um Relatório Semestral de acompanhamento do(s) Projeto(s) sob 
sua responsabilidade. 
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7 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10 -  Qualquer situação ou informação não contemplada nesta Portaria será decidida pelo 
Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, ouvido(s) o(s) 
pesquisador(es) responsável(is) pelo(s) Projeto(s) de Pesquisa em questão. 

Art. 11 -  Esta Portaria entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições 
contrárias. 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018. 

Profa. Dra. Íris Barbosa Goulart 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute 
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