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Memo nº 03/2017 

 

 

Campinas, quinta-feira, 30 de março de 2017. 

 

À Dirce Djanira Pacheco e Zan 

Diretora da Faculdade de Educação da Unicamp 

 

 

Assunto: Protocolo de funcionamento da Secretaria de Pesquisa da FE-Unicamp 

 

 Vimos, por meio deste, informar o protocolo de funcionamento da 

Secretaria de Pesquisa da FE-Unicamp, definido em reuniões periódicas realizadas 

com docentes da Faculdade de Educação envolvidos com a pesquisa em educação 

em instâncias institucionais diversas.   

 

I) Quanto ao financiamento da pesquisa: 

i) acompanhar diariamente os sites de agências de fomento e instituições 

apoiadoras de pesquisa para levantamento de editais de interesse da FE; 

ii) divulgar periodicamente aos docentes e discentes editais de financiamento de 

pesquisa, eventos com submissão de trabalhos aberta, publicações, bolsas e outras 

oportunidades acadêmicas; 

iii) prestar orientações aos pesquisadores sobre os editais, em diálogo com as 

agências de fomento; 

iv) prestar orientações aos pesquisadores sobre a elaboração e submissão dos 

projetos de pesquisa às agências de fomento, organizando e propondo ações que 

facilitem esse processo; 

v) prestar orientações aos pesquisadores sobre o andamento dos projetos de 

pesquisa junto às agências de fomento, facilitando o acesso a informações 

relevantes; 

vi) prestar orientações aos pesquisadores sobre o encaminhamento dos projetos 

financiados à Unidade de Apoio ao Pesquisador da Unicamp (UAP) para a realização 

da prestação de contas. 



 

 

II) Quanto à submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Unicamp (CEP): 

i) prestar orientações aos pesquisadores sobre a submissão dos projetos de 

pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unicamp (CEP), 

organizando e propondo ações que facilitem esse processo; 

 

III) Quanto à divulgação científica: 

i) prestar assessoria de imprensa aos docentes e discentes da FE na divulgação de 

seus projetos e pesquisas aos veículos de comunicação, em diálogo com a 

Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unicamp (Ascom); 

ii) organizar e manter clipping da FE e banco de dados de jornalistas da área de 

educação; 

iii) elaborar releases e notícias para a divulgação das pesquisas realizadas pela FE 

no Portal da Unicamp, site da FE, redes sociais e boletins à imprensa e ao público 

em geral porventura criados pela instituição; 

iv) planejar e executar ações diferenciadas de produção de conteúdo para a 

popularização da pesquisa da FE, como vídeos com entrevistas com pesquisadores 

e relatos de pesquisas, segundo cronograma da área.  

 

IV) Quanto aos dados institucionais relativos à pesquisa desenvolvida pela FE: 

i) elaborar e manter atualizado banco de dados com informações institucionais 

sobre a pesquisa da FE (número de projetos, financiamentos, prêmios, convênios 

de pesquisa, etc.) e subsidiar órgãos internos e externos à FE com tais dados 

quando necessário; 

ii) acompanhar a inserção de dados acadêmicos no Sipex pelos docentes, 

secretarias de departamentos, coordenações de cursos, áreas de extensão e 

eventos, com vistas à publicação do Anuário de Pesquisa da Unicamp, 

responsabilizando-se pela manutenção dos dados referentes aos projetos de 

pesquisa e premiações dos docentes; 

iii) dialogar com Pró-Reitoria de Pesquisa e outros órgãos internos e externos a 

respeito dos dados de produção acadêmica da FE. 

 

 

Sobre as prioridades para 2017 

As ações estratégicas da área, tanto em termos de busca de editais, apoio à 

submissão de projetos e divulgação de resultados, terão como direcionamento os 

projetos coletivos e o processo de internacionalização da pesquisa da FE. 



 

 

Sobre o funcionamento diário 

O atendimento prestado pela Secretaria no atendimento a docentes e discentes 

quanto à submissão de projetos a agências de fomento e ao Comitê de Ética da 

Unicamp será feito por meio de agendamento prévio. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Débora Mazza 
Diretora-Associada da Faculdade de Educação da Unicamp 
 
 
 
Thais Rodrigues Marin 
Secretaria de Pesquisa  
 
 
 
Participantes da reunião de 23 de março de 2017: 
 
Ana Maria Fonseca de Almeida 
Coordenação Adjunta - Ciências Humanas e Sociais da Fapesp  
 
Antonio Carlos Rodrigues de Amorim 
Ex-Coordenador da Secretaria de Pesquisa da FE-Unicamp 
 
Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira 
Ex-Coordenadora da Secretaria de Pesquisa da FE-Unicamp 
 
Mara Regina Martins Jacomeli 
Coordenadora da Pós-Grauduação em Educação da FE-Unicamp 
 
Maria do Carmo Martins 
Representante da FE-Unicamp junto ao Faepex 
 


