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NORMATIVA COPPEXI- GRUPOS DE ESTUDO E PESQUISA (GEP) Nº 01 DE 16 DE 

MARÇO DE 2020 

 

Regulamenta a criação e atribuição 

dos Grupos de Estudo e Pesquisa 

(GEP’s) da Faculdade de Ciência 

Humanas, Exatas e da Saúde do 

Piauí/ Instituto de Educação 

Superior do Vale do Parnaíba 

(FAHESP/IESVAP). 

 

 

REGULAMENTO GERAL DOS GRUPOS DE ESTUDOS 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade definir diretrizes que permitem a 

implantação e o acompanhamento das atividades dos Grupos de Estudo e Pesquisa 

(GEP’s) dos cursos de graduação e pós-graduação vinculados à Faculdade de Ciências 

Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba (FAHESP/IESVAP). 

 

DAS FINALIDADES DOS GRUPOS 

 

Art. 2º Os Grupos de Estudo e Pesquisa (GEP’s) da FAHESP/IESVAP têm por objetivo: 

I - incentivar a realização de pesquisa de inovação tecnológica e o desenvolvimento dos 

estudos nas grandes áreas dos cursos de graduação da IES conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais; 

II - fomentar o desenvolvimento científico, o pensamento crítico-reflexivo e o 

entendimento dos discentes e docentes no contexto atual; 

III - estimular o desenvolvimento da produção científica acadêmica relacionada à temática 

estudada e aplicada no GEP; 

V – proporcionar a integração efetiva entre os estudantes e pesquisadores da IES com o 

ambiente profissional, aproveitando a experiência dos docentes; 

VI – promover a formação continuada dos discentes e docentes na área relacionada à 

temática do GEP; 

VII - estimular a capacidade de trabalhar em equipe e organizar trabalhos acadêmicos 

relevantes para comunidade com temáticas inovadoras. 
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Art. 3º Quanto à composição, os Grupos de Estudo e Pesquisa podem apresentar a 

seguinte estrutura: 

I – Líder do grupo, coordenador e responsável (professor orientador), no máximo 2 (dois); 

II - Monitor, discente selecionado pelo(s) professor (es) orientador (es), no máximo 1 

(um); 

III – Docentes internos, no máximo 3 (três); 

IV – Acadêmicos de graduação e pós-graduação, no máximo 5 (cinco); 

V – Técnico administrativo selecionado pelo(s) professor (es) orientador (es), no máximo 

1 (um); 

§ 1º O(s) professor(es) orientador(es) deverá(ão) possuir titulação mínima de especialista 

e não irão receber remuneração, sendo as atividades desenvolvidas voluntariamente, 

salvo pela captação de bolsas em órgãos de fomento tais como o CNPQ e CAPES. 

§2º Podem participar docentes graduados e pós-graduados que se disponham 

voluntariamente a participar das atividades propostas pelo grupo de estudo e pesquisa. 

Parágrafo único: Pela produção acadêmica e científica, caberão aos pesquisadores os 

respectivos Direitos Autorais. 

 

Art. 4º O acesso, manutenção e destituição da função de professor orientador será objeto 

de deliberação do próprio grupo, conforme seu interesse, necessidade e disponibilidade. 

 

Art. 5º O requerimento de instalação dos Grupos de Estudo e Pesquisa (GEP) deverá ser 

formalizado pelo professor orientador diretamente à Coordenação de Pós-graduação, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPExI) de acordo com o edital 

de abertura. 

§ 1º O requerimento deverá ser acompanhado do currículo lattes de todos os candidatos 

a integrar o Grupo e formulado com a indicação dos candidatos à monitor e 

pesquisadores. 

§ 2º Todos os membros do Grupo de Estudo e Pesquisa devem manter atualizados seus 

currículos lattes.  

 

Art. 6º Para a aprovação do Grupo de Estudos e Pesquisa (GEP), o professor orientador 

deverá entregar na CoPPExI conforme edital de abertura, uma via do projeto de pesquisa 

e a ficha de inscrição de instalação do Grupo de Estudos e Pesquisa, obedecendo aos 

requisitos abaixo: 



 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 - Bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 
CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

§ 1º O professor orientador, o monitor e os pesquisadores só poderão participar de um 

Grupo de Estudo e Pesquisa por ano. 

§ 2º Cada ofício e projeto de requisição conterá a proposição de apenas um Grupo de 

Estudo e Pesquisa. 

§ 3º O projeto de pesquisa deverá conter: 

a) Tema e sua respectiva delimitação; 

b) Nome e dados do professor orientador responsável pelo projeto; 

c) Formulação do Problema; 

d) Justificativa; 

e) Objetivos; 

f) Metodologia; 

g) Cronograma de execução com descrição dos dias e horários dos encontros e das 

atividades que serão desenvolvidas (Tabela - Anexo I); 

h) Referência Bibliográfica;  

§ 4º A metodologia a ser usada nos trabalhos dos Grupos de Estudo e Pesquisa deverá 

observar o disposto neste regulamento, no tópico: "Do Funcionamento dos Grupos de 

Estudo". 

§ 5º Deverão ser enviados os seguintes documentos, em anexo ao projeto de pesquisa: 

a) Ofício de aprovação da Instituição de Ensino, que servirá de sede para a realização 

das atividades do Grupo; 

b) Currículo lattes do(s) professor(es) orientador(es) e dos demais integrantes do Grupo 

de Estudo e Pesquisa. 

 

Art. 7º A aprovação dos Grupos de Estudo e Pesquisa depende da análise e parecer da 

CoPPExI. 

Parágrafo único: Caso sejam submetidas mais de uma proposta com a mesma temática 

será utilizado como critério de desempate à ordem de inscrição e a pontuação referente 

ao currículo lattes do professor responsável.  

 

DO INGRESSO DOS PESQUISADORES NOS GRUPOS DE ESTUDOS E PESQUISA. 

 

Art. 8º O ingresso do monitor, dos docentes internos e do técnico administrativo nos 

Grupos de Estudo e Pesquisa ocorrerá por indicação do professor orientador, no ato do 

requerimento de instalação do Grupo. 
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Art. 9º Todo e qualquer discente regularmente matriculado nos cursos de graduação e 

pós-graduação da FAHESP/IESVAP, poderá se candidatar a participar de um Grupo de 

Estudo e Pesquisa, desde que cumpra os seguintes requisitos: 

I. estar vinculado às atividades do GEP, tais como: reuniões, saídas de campo, 

participação em projetos e eventos; 

II. gozar de bons princípios éticos e morais, seguindo as determinações da liderança do 

GEP; 

III. demonstrar habilidades como: boa comunicação, afinidade por trabalhos em grupos, 

pró-atividade, comprometimento, interesse pela pesquisa, dentre outras necessidades 

para o bom andamento das atividades afins. 

 

 

DO FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE ESTUDOS 

 

Art. 10º Cada Grupo de Estudos deverá ter no mínimo 24 (vinte e quatro) encontros 

durante o período de vigência do edital, em datas e horários a serem definidas pelo 

professor orientador com carga horária de 3 (três) horas quinzenais. 

Parágrafo único: Os encontros deverão ser registrados através de frequências mensais 

que deverão ser entregues com os relatórios parciais e finais à CoPPExI. 

 

Art. 11º Os Grupos de Estudo e Pesquisa da FAHESP/IESVAP devem realizar suas 

atividades a fim de manter a indissociabilidade com o Ensino e a Extensão, apresentando 

como produto final a produção de pelo menos um artigo científico e/ou trabalhos 

apresentados em eventos científicos e/ou produções técnicas como vídeo, manual, livros 

e etc. 

 

Art. 12º Os trabalhos dos Grupos de Estudo e Pesquisa serão desenvolvidos 

obedecendo a seguinte metodologia: 

I - Na primeira reunião o professor orientador fará uma exposição geral sobre o tema a 

ser tratado utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem e definirá a 

bibliografia a ser utilizada, bem como quem será o relator de cada reunião posterior. 

II - Será designado um relator para cada sessão e este será responsável pela 

apresentação do tema utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem e 

elaboração de um texto escrito sobre o tópico que expôs e que será futuramente 

incorporado ao trabalho final. 
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III - O texto elaborado pelo relator deverá ser enviado até 2 (dois) dias antes da data de 

cada reunião via e-mail para os participantes do Grupo de Estudo e Pesquisa, os quais, 

na reunião designada, debaterão sobre os objetivos de aprendizagem discutido.  

IV - Todos os integrantes deverão efetuar a leitura dos textos indicados como 

obrigatórios. 

V – O Grupo de Estudo e Pesquisa também poderá realizar oficinas de capacitação com 

os próprios integrantes e/ou aberta ao público após submissão do projeto na CoPPExI de 

acordo com os prazos estabelecidos pelo setor. 

VI - As atividades dos Grupos de Estudo e Pesquisa devem ser desenvolvidas a partir de 

temas e problemas relevantes do ponto de vista científico, socioeconômico e cultural. 

VII – Ao final das reuniões, os integrantes do Grupo de Estudo e Pesquisa deverão 

entregar na CoPPExI uma cópia da submissão e/ou carta de aceite do artigo científico 

oriundo dos resultados do trabalho realizado pelo GEP conforme as normas da revista 

selecionada.  

 

DOS DEVERES DA CoPPExI 

 

Art. 13º Compete à Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (CoPPExI): 

a) Supervisionar as atividades dos Grupos de Estudo e Pesquisa formados; 

b) Estimular a inscrição dos Grupos de Estudo e Pesquisa junto ao CNPQ; 

c) Fazer a gestão administrativa dos Grupos de Estudo e Pesquisa; 

d) Gerenciar os arquivos físicos das produções dos Grupos de Estudo e Pesquisas; 

e) Autorizar a criação e extinção dos Grupos de Estudo e Pesquisa na forma do presente 

Regulamento; 

f) Elaborar relatório anual das atividades dos Grupos de Estudo e Pesquisa; 

g) Disponibilizar os recursos disponíveis para os encontros e trabalhos dos Grupos de 

Estudo e Pesquisa. 

Parágrafo único: Acaso o grupo venha a ser cadastrado junto ao CNPQ o professor 

orientador deve necessariamente possuir o título de doutor, como também apresentar 

produção científica relevante. 

 

DOS DEVERES DO PROFESSOR(ES) ORIENTADOR(ES) 

 

Art. 14º. São atribuições do(s) professor(es) orientador(es): 
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I. Organizar, promover e supervisionar os estudos, pesquisas e demais atividades do 

Grupo. 

II. Fazer a revisão e atualização periódica das informações relativas aos grupos de 

pesquisa sob sua responsabilidade no site do CNPq, nos termos das orientações 

emanadas daquele conselho, para: 

a) excluir grupos inativos e pesquisadores ou estudantes de grupos, dos quais não mais 

façam parte; 

b) incluir novos participantes; 

c) atualizar linhas de pesquisa; 

d) atualizar instituições parceiras; 

e) cadastrar novos grupos etc. 

III. Elaborar e arquivar atas e documentos referentes às atividades dos Grupos de 

Pesquisa. 

IV. Zelar pelas boas práticas e progressão do GEP. 

V. Atribuir funções e responsabilidades aos membros integrantes do Grupo, adesões e 

exclusões de membros quando necessário. 

VI. Efetuar o controle de frequência dos membros do GEP. 

VII. Responder por prejuízos causados ao Grupo quer por dolo ou culpa (negligência, 

imperícia ou imprudência), caracterizando-se a responsabilidade por: 

a) sonegação de valores e objetos confiados; 

b) danos e avarias em materiais sob sua guarda ou sujeitos à sua fiscalização; 

c) erro doloso de cálculo contra o Grupo; 

d) fraude em ciência. 

 

DOS DEVERES DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE ESTUDOS 

 

Art. 15º São deveres dos integrantes dos Grupos de Estudo e Pesquisa: 

I - Estar presente em no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das reuniões e 

atividades, sendo admitidas faltas apenas em situações excepcionais, devidamente 

justificadas e acatadas pelo(s) professor(es) orientador(es); 

II - Respeitar pontualmente os horários previstos das atividades; 

III - Portar-se de forma conveniente em todas as reuniões; 

IV- Cumprir os prazos previstos e acatar as atividades determinadas pelo(s) professor(es) 

orientador (es).  

V - Enviar o cronograma semestral das atividades do GEP para à CoPPExI; 
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VI – Elaborar as atas referentes às reuniões ou encontros, as quais devem conter as 

pautas de estudo, datas e horários, início e término, descrição das atividades realizadas 

bem como, lista de frequência dos participantes. A ata é de responsabilidade do membro 

do grupo indicado pelo(s) professor(es) orientador(es). 

VII – O(s) professor (es) orientador (es) deverá(ão) cadastrar as informações do grupo no 

diretório dos grupos de pesquisa do CnPQ. 

 

Parágrafo único. O descumprimento destas normas acarretará a imposição da 

penalidade nos termos do art. 16º. 

 

DA PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DOS INTEGRANTES 

DOS GRUPOS DE ESTUDOS 

 

Art. 16º A penalidade imposta por descumprimento dos deveres dos integrantes dos 

Grupos de Estudo e Pesquisa será a exclusão. 

§ 1º É responsabilidade do professor orientador analisar os casos e aplicar a penalidade 

de exclusão. 

§ 2º No caso de exclusão do monitor, discente, docente ou técnico administrativo, o fato 

deverá ser previamente informado à CoPPExI, sendo necessária a ratificação da 

exclusão pelo(s) professor(es) orientador (es) responsável(eis). 

 

DAS AUSÊNCIAS E ATRASOS 

 

Art. 17º Os membros do Grupo de Estudo e Pesquisa ficam cientes das seguintes 

circunstâncias: 

I. Período de tolerância: até 10 (dez) minutos após o horário de início da reunião do 

grupo. 

II. Atraso: a partir de 10 (dez) minutos, sendo que dois atrasos constituem uma falta. 

III. Faltas injustificadas em 25% das atividades podem acarretar no desligamento do 

membro ou colaborador do GEP, sem a contabilização da carga horária para emissão do 

certificado. 

 

Art. 18º Às faltas e atrasos justificáveis, previamente comunicados ao Líder não serão 

aplicadas penalidades. São consideradas justificáveis as ausências relacionadas à: 

I. Falecimento de familiares e pessoas próximas. 
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II. Problemas de saúde e exames médicos que não possam ser remarcados. 

III. Participação em eventos ou trabalhos relacionados à temática trabalhada pelo grupo e 

pela academia. 

IV. Intimações pelo Poder Público. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19º É conferido ao acadêmico regularmente inscrito e participante no Grupo de 

Estudo e Pesquisa, o direito de integralizar créditos em Atividades Complementares 

mediante avaliação de seu desempenho e participação. 

  

Art. 20º A declaração de participação no GEP será conferida pela CoPPExI aos 

participantes que obtiveram presença mínima em 75% das atividades comprovada e 

assinada pelo(s) professor(es) orientador(es) do GEP. 

 

Art. 21º Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão resolvidos pela 

coordenação da CoPPExI em conjunto com a direção geral e acadêmica da IES. 

 

Parnaíba, 16 de março de 2020 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Tereza Cristina de Carvalho Souza Garcês 

Coordenadora da CoPPExI 

 


