
Breve relato das atividades acadêmicas da Secretaria de Pesquisa em 20131 
 
 
Principais demandas que destinadas ao setor pelos docentes e estudantes da FE/Unicamp: 
 
1. Informação correta e detalhada de editais de submissão de projetos de pesquisa para 
agências de fomento brasileiras e estrangeiras; 
2. Tramitação interna à unidade e à Universidade de projetos de cooperação acadêmica, que 
exigem manifestação de coordenações de diferentes instâncias; 
3. Divulgação de editais e eventos de interesse dos pesquisadores da Faculdade de Educação; 
4. Levantamento de dados do trabalho de grupos de pesquisa da Faculdade de Educação e sua 
sistematização, visando subsidiar discussões e proposições acadêmicas que tenham 
centralidade na pesquisa; 
5. Informação e auxílio em prestação de contas de projetos de pesquisa de docentes e de 
discentes da Faculdade de Educação; 
6. Organização da documentação constante em processos de pós-doutorado; 
7. Organização de eventos, reuniões e encontros acadêmicos com pesquisadores da FE/ 
Unicamp e de outras instituições; 
8. Informação e acompanhamento dos procedimentos de credenciamento de grupos de 
pesquisa da unidade; 
9. Atualização de dados referentes a projetos de pesquisa em andamento ou finalizados; 
10. Atualização de dados referentes a convênios de pesquisa em andamento e finalizados; 
 
 
Projetos prioritários e pontos de pauta da Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa: 
 

1. Dar continuidade ao processo de reformulação acadêmica do PPGE/Unicamp;  
2. Elaboração do novo Regulamento de Avaliação e Credenciamento de Docentes do 

PPGE/Unicamp;  
3. Elaboração de um Novo Regimento Interno do PPGE; 
4. Inserção social do Programa; 
5. Mestrado Profissional. 

 
 
Ações realizadas no período: 
 

1) Com relação ao processo de internacionalização do Programa e da Pesquisa, a 
Secretaria de Pesquisa atuou, neste último ano, na busca de aglutinação de grupos de 
pesquisa interessados em dialogar com universidades e centros de pesquisa de outros 
países, como é o caso do Instituto de Educação da Universidade de Londres. No período, 
foram realizados três encontros com especialistas do IOE/Universidade de Londres e da 
FE/Unicamp, assim como se prevê para outubro próximo a realização do Seminário As 
contribuições de Stephen Ball para a pesquisa educacional no contexto brasileiro: 
análises e reflexões. São divulgados, também, editais que permitem a estada de 
professores visitantes estrangeiros na FE/Unicamp e/ou no intercâmbio de professores 
da FE/Unicamp em instituições outras. 

                                                           
1 Documento produzido pela Secretaria de Pesquisa da FE a partir de informações de ofício em nome do 
professor Antonio Carlos Rodrigues de Amorim, Coordenador-Associado de Pós-Graduação e 
Coordenador de Pesquisa da FE de 2012 a 2014, encaminhado à Direção da FE em 27 de agosto de 2013. 
 



2) Análise qualitativa dos projetos de pesquisa das seis diferentes áreas de conhecimento 
do programa, que podem ser, inicialmente, derivados do Relatório CAPES, mas que 
merecem ser cotejados com outras fontes;  

3) Organização, desenvolvimento e alimentação de bancos de dados sobre a pesquisa na 
Faculdade de Educação, que tenham significado para o trabalho da pós-graduação, 
departamentos, coordenações de graduação e grupos de pesquisa;  

4) Continuidade de ações iniciadas na gestão anterior, otimizando o uso e a função do site 
da Secretaria de Pesquisa, como lugar de divulgação de editais, eventos, dentre outros, 
fórum de debates e visibilidade das pesquisas da Faculdade de Educação. 

5) Por contingências do trabalho da Secretaria de Pós-Graduação, assumiu a 
responsabilidade de gestão dos processos de pós-doutorado.  

6) Revisão do Anuário de Pesquisa da FE/Unicamp, tomando providências possíveis, à 
época, para correção dos dados. Dessa experiência, notam-se vários problemas 
derivados da dispersão do registro dos dados da produção acadêmica, dos convênios, 
dos projetos de pesquisa vigentes – todos extraídos do Sipex - e da inexistência de um 
lugar que com agilidade possa fazer a gestão acadêmica dessas informações. Ainda há 
erros de inserção de dados; mais grave, entretanto, é a desatualização e incorreção de 
dados referentes a projetos de pesquisa vigentes ou finalizados, financiados ou não, 
além de informações sobre importantes convênios em redes nacionais e internacionais 
das quais vários docentes participam. Especificamente com relação aos convênios de 
pesquisa, é importante que a Secretaria de Pesquisa compartilhe as suas informações 
básicas que têm ficado na Coordenação de Extensão da Unidade. 

7) Em trabalho conjunto com a coordenação do PPGE, elaborou o Projeto Pró-
Equipamentos para a CAPES.  

8) Também em trabalho conjunto com a coordenação do PPGE, pautou discussão sobre 
ética na pesquisa em Educação. Em relação ao Seminário sobre ética na pesquisa em 
educação, e tendo por base a resolução 466/2012 do CONEP que estabelece diretrizes 
e normas regulamentadoras a serem cumpridas por todos os projetos de pesquisa que 
envolverem seres humanos, apontou-se para a necessidade de se regulamentar, pela 
força da lei, a submissão e aprovação por parte de algum comitê de ética reconhecido 
pelo Sistema CEP/CONEP. Praticamente todos os programas de pós-graduação da 
Unicamp e institutos e faculdades da universidade já vêm cumprindo essa exigência há 
algum tempo, ainda antes de o Conselho de Saúde do Ministério de Saúde ter elaborado 
e aprovado a resolução 466/2012. Ou seja, é urgente e de responsabilidade da 
Secretaria de Pesquisa, podendo contar com a parceria do PPGE, iniciar esse processo 
de regulamentação. 

9) Juntamente com a Coordenação de Graduação, pautou a discussão sobre iniciação 
científica na graduação. 

 
 


