NÚCLEO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
RESOLUÇÃO 01/18
Aprova o Projeto de Desenvolvimento Tecnológico
“Divulgação Científica e Open Educational Resources”

O Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, no uso de suas atribuições
regimentais, resolve:
Art. 1 - Aprovar o Projeto de Desenvolvimento Tecnológico de código DT201801, coordenado pela

pesquisadora Yluska Bambirra e denominado “Divulgação Científica e Open Educational
Resources”, vinculado à Linha de Pesquisa “Produção de Conhecimento e Interdisciplinaridade”.
Art. 2 - São características do Projeto definido no parágrafo anterior:

I.

Descrição
Este projeto visa ao estudo do conceito de Open Educational Resources (UNESCO) aplicado à
divulgação científica e tecnológica. O objetivo principal é a criação de uma plataforma online que
suporte a divulgação de produção científica e tecnológica relacionada a programas stricto sensu
profissionais. Busca-se a combinação de diversos recursos tecnológicos como redes sociais e
gerenciadores de referência, combinados com o uso do Open Journal Systems (OJS) para a
criação de uma base de citações automática. A plataforma criada deverá servir para a capacitação
de pesquisadores e gestores de periódicos.

II.

Equipe inicial
O projeto conta com a participação dos pesquisadores Mário T. Marques, Max C. Mattos e Rafael
C. Mendes.

III.

Produção inicial planejada e cronograma
O Projeto é uma continuação das atividades desenvolvidas no estágio pós-doutoral de Max C.
Mattos na área de Ciência da Informação, na UFMG no período de 2013 a 2016. Foi criada uma
trilogia de periódicos tecnológicos (TAO, APPREHENDERE e TEKTON) e o periódico SAFRA
LATACI® (ISSN 2594-4665). Os quatro periódicos, resultados parciais do Projeto, foram
transferidos para o Núcleo Acadêmico do LATACI® Research Institute.
Está prevista a produção de um artigo inicial sobre “Divulgação Científica e Open Educational
Resources”, que deve ser resultante de um projeto encaminhado para seleção de doutorado da
pesquisadora Yluska Bambirra no segundo semestre de 2018.

IV.

Financiamento
Não há previsão de financiamento; a atuação no projeto é voluntária.

Art. 3 - A Coordenadora do Projeto definida no artigo 1º deverá garantir o cumprimento da Portaria

vigente que define o procedimento de criação de Projetos de Pesquisa.
Art. 4 - Esta Resolução entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições

contrárias.
Publique-se e cumpra-se.
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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