FLUXO DA PESQUISA
Algumas das principais etapas do processo
de realização de pesquisas acadêmicas

GRUPOS DE
PESQUISA

2

Busca e divulgação de editais de financiamento e outras
oportunidades para docentes e alunos
Diálogo com agências para orientação a respeito dos editais

3
POPULARIZAÇÃO

Orientação quanto ao processo de encaminhamento de projetos ao
Comitê de Ética da Unicamp

EDITAL
4

Orientação sobre o processo de prestação de contas (apoio UAP)
Diálogo com agências para orientação quanto a eventuais dúvidas
sobre a prestação de contas

PESQUISA
PROJETO

PERIÓDICOS
E LIVROS

Orientação geral para a elaboração e o envio dos projetos às agências

COMITÊ DE
ÉTICA

5

Apoio à organização de eventos dos grupos de pesquisa da FE
Divulgação de eventos externos com submissão de trabalhos aberta
Planejamento de Seminários Temáticos (intergrupos, por linhas)

6

Apoio executivo aos periódicos da FE
Divulgação de periódicos externos com chamada aberta
Planejamento de novas ações de apoio às publicações da FE

7

Faculdade de

Educação

Planejamento de novas ações de popularização da pesquisa da FE
Apoio no levantamento de dados dos grupos e projetos de pesquisa da FE para
relatórios institucionais
Diálogo com Pró-Reitoria de Pesquisa e outros órgãos internos e externos a
respeito dos dados de produção acadêmica da FE

Divulgação de notícias no novo portal da FE

8

Faculdade de Educação da Unicamp
Área de Pesquisa

Assessoria de imprensa (em diálogo com Ascom)

PESQUISA

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

PESQUISA

CONGRESSOS

PESQUISA

Planejamento de ações de apoio e acompanhamento das atividades dos grupos

PESQUISA

DADOS
INSTITUCIONAIS

PESQUISA

Apoio à Direção na revisão das normas de criação/manutenção dos grupos

EVENTOS

Orientação sobre o processo de credenciamento dos grupos no CNPq

PUBLICAÇÕES

1

PESQUISA

Ações de apoio ao pesquisador já executadas ou em planejamento
pelas áreas de Pesquisa, Eventos e Publicações da FE-Unicamp
considerando cada uma das etapas do fluxo da pesquisa
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Ações possíveis para divulgar a produção científica da FE
tendo em vista alguns de seus públicos de interesse

Diálogo com Ascom para atendimento às solicitações de
imprensa

Criação de notas técnicas/informes de pesquisa com
resumos das principais informações sobre as
pesquisas realizadas pela FE (versão em inglês)
Realização de Seminários Temáticos de debate
abertos à comunidade externa

Elaboração de manual de relacionamento com imprensa
e orientação ao pesquisador da FE
PESQUISADORES

IMPRENSA

Criação de vídeos temáticos de relatos de experiências
de pesquisadores e grupos de pesquisa da FE
(legendas em inglês)

Organização e manutenção de banco de dados de
temas de interesse da imprensa por docente/fonte
Divulgação de releases/informativos com notícias da FE
para veículos de comunicação de interesse
Elaboração e divulgação de notícias sobre as pesquisas da FE
no novo portal da Faculdade
Organização de clipping da FE e atualização da seção FE na mídia
do novo portal

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

DEBATE PÚBLICO
Criação de boletim/newsletter com principais considerações
sobre as pesquisas da FE que tenham a escola como objeto

Criação de notas técnicas/informes de pesquisa com
resumos das principais informações sobre as
pesquisas de políticas educacionais realizadas pela FE

Parceria com Diretoria Regionais de Ensino para
divulgação das pesquisas da FE

Criação de boletins ou outras publicações temáticas
com breves ensaios de docentes da FE da área de
políticas educacionais
Criação de vídeos de relatos de experiências de
pesquisadores da FE com foco em políticas educacionais

Faculdade de Educação da Unicamp
Área de Pesquisa
Faculdade de

Educação

Criação de vídeos de relatos de experiências de
pesquisadores com foco na escola
ATORES POLÍTICOS
FORMULADORES

EDUCADORES
Criação de publicações temáticas com foco na escola
com espaço para participação dos professores da rede
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