Faculdade de Ciência da Informação (FCI)
Coordenação de Pesquisa

Esboço de uma proposta de Plano de Ação da Coordenação de
Pesquisa da FCI
1 INTRODUÇÃO
A proposta de um Plano Anual de Ações do Colegiado de Pesquisa busca atender as
competências previstas para o colegiado de pesquisa e sua coordenação nos artigos
21 e 22; no artigo 23, incisos I a XI; no artigo 24 e no artigo 36, incisos I a VII do
Regimento da FCI. Nesse sentido, a proposta é estruturada seguindo os referidos
artigos e seus respectivos incisos.
2 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE PESQUISA
O funcionamento burocrático do Colegiado observará o que está previsto
regimentalmente. Propõe-se que o Conselho da FCI defina os integrantes do
Colegiado, incluindo os representantes discentes. Se não coincidir com as reuniões do
Conselho da FCI, propõe-se que as reuniões do colegiado de pesquisa ocorra na
última segunda-feira do mês, às 14h30.
3 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
As atividades a serem desenvolvidas pela Coordenação de Pesquisa, como instância
executiva do Colegiado de Pesquisa, contarão com o apoio de, pelo menos, dois
servidores da FCI ou, pelo menos, um servidor e um estagiário. É necessário um
computador para armazenamento do banco de dados da Coordenação de Pesquisa. É
recomendável uma sala dedicada exclusivamente a essas atividades.
4 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA NA FCI
A Coordenação de Pesquisa fará o acompanhamento das pesquisas desenvolvidas na
FCI nas seguintes modalidades:
a) Iniciação Científica;
b) Projetos de docentes, financiados ou não por agências de fomento;
c) Grupos de pesquisa.
O acompanhamento dar-se-á por meio do registro dessas modalidades de
pesquisa em um banco de dados, cujo formato de entrada de dados será
definido posteriormente.
Com relação aos Grupos de Pesquisa, pretende-se que o acompanhamento se faça
também no sentido de verificar a atualização dos grupos nos prazos que antecedem o
censo do CNPq.
5 DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE PESQUISA NA FCI
Prosseguindo com o mapeamento iniciado pela Coordenação anterior, a Coordenação
irá mapear as condições de pesquisa na FCI, com a aplicação de instrumentos de
coleta de dados eentrevistas com os docentes.
6 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE ACADÊMICO-CIENTÍFICO
Com o objetivo de propiciar e estimular reflexões sobre tema de interesse coletivo, a
Coordenação de Pesquisa promoverá debates, palestras e encontros na FCI com
convidados da própria UnB ou externos. Os temas pensados até o momento são os
seguintes:
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a) Ética na pesquisa. Convidar a profª Débora Diniz, do Programa de PósGraduação do Serviço Social da UnB e presidente do Comitê de ética em
pesquisa do IH.
b) Formação de Grupos de Pesquisa. Convidar a profª Catarina Cecília Odelius do
Programa de Pós-Graduação em Administração da UnB que tem pesquisado
sobre o tema.
c) Os periódicos Qualis: critérios de classificação e apresentação dos periódicos da
área. Convidar alguém da área de CSA1.
d) A Ciência da Informação e o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020.
Convidar alguém da área de CSA1.
e) Como publicar e estrutura e redação de artigos científicos.Convidar o professor
Maurício Gomes Pereira, da Faculdade de Medicina, doutor em medicina
recentemente o livro “Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar”.
f) Iniciação científica: divulgação de projetos e estratégias para atrair discentes.
g) Periódicos científicos: tendências atuais e perspectivas editoriais.Convidar
editores de periódicos científicos nacionais.
h) Organização de eventos científicos.
i) Produtividade em pesquisa: consensos e dissensos.
j) O financiamento da pesquisa no Brasil.Convidar alguém da CAPES ou do
CNPq.
k) Políticas de bolsas na pós-graduação.
l) Inclusão de docentes – novos e antigos – na pesquisa na UnB.
7 AÇÕES EM PARCERIA COM A COORDENAÇÃO DO PPGCINF E COM AS
COORDENAÇÕES DE GRADUAÇÃO E DE EXTENSÃO
Com o objetivo de estreitar o diálogo entre os diferentes atores que compõem a FCI, a
Coordenação de Pesquisa deverá colaborar na realização de atividades envolvendo
graduação, extensão e pós-graduação, seja nos eventos ou acolhendo demandas
relacionadas a essas três dimensões da educação superior.
8 SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA
A Coordenação de Pesquisa produzirá um relatório anual com os dados sobre as
pesquisas desenvolvidas na FCI, contendo as seguintes informações:
a) Temas de pesquisas.
b) Financiamento;
c) Recursos humanos envolvidos: docentes, discentes, servidores e outros.
9 AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO À PESQUISA
A Coordenação de pesquisa orientará o (s) servidor (es) para que seja feito um
levantamento diariamente nos portais das agências de fomento nacionais e locais dos
editais de fomento à pesquisa e fará sua divulgação aos docentes e discentes da FCI.
Pretende-se que a Coordenação tenha recursos humanos que possam auxiliar os
docentes no preenchimento dos formulários dos editais, incluindo cotações de preços.
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10 AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
SOBRE AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA DEVIDAMENTE
APROVADAS PELO COLEGIADO DE PESQUISA
Deverá ser criado um link no site da FCI especificamente para a divulgação das
atividades da Coordenação de Pesquisa, contemplando, dentre outras, informações
sobre:
a) Composição do Colegiado de Pesquisa.
b) Coordenador (a) de Pesquisa
c) Atos legais e normativos relacionados à Coordenação.
d) Calendário de reuniões
e) Banco de dados.
f) Calendário de eventos.
g) Relatórios do Colegiado de Pesquisa.

Prof.ª Georgete Medleg Rodrigues
Coordenadora da Pesquisa
Faculdade de Ciência da Informação
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