
Núcleo de Pesquisa e Extensão
NUPE

Prof. Dr. Marcelo de Abreu César

2017

FACULDADE DE SUZANO



• O Núcleo de Pesquisa e Extensão da UNISUZ foi instituído, por resolução, 
em 19 de janeiro de 2006.

• Ênfase em pesquisas (produção de conhecimento) e sua aplicação no 
mercado de trabalho.

Proposta 



Objetivos do NUPE

Organizar e desenvolver ações de pesquisa 
e extensão

Produzir conhecimento

Alicerçar processos criativos e formadores

Socializar os conhecimentos via ensino



NUPE

Prof. Dr. Marcelo 
César

Definir as formas de 
encaminhamento das ações 

científicas na UNISUZ

Criar espaços que proporcionem 
operacionalização das discussões 

científicas na UNISUZ

Prof. Dr. Eduardo 
Seige

Estimular a criação de 
grupos de pesquisa na 

UNISUZ

Definir junto a direção e 
coordenação critérios para 
bolsas de auxílio à pesquisa

Desenvolver projeto propondo 
a institucionalizando do núcleo

Profa. Dra Marina 
Fortunato



Grupos de Pesquisa no CNPq

NUPE

Práticas Reflexivas nos 
Processos Escolares e Não 

Escolares: Produção 
Textual em Foco

(PROPEN)

Líder Dra Marina Fortunato 

Ensino, Aprendizagem 
e Contexto Educativo 

(GEPEN)

Líder Dr. Marcelo 
César

Modelagem de 
Sistemas Inteligentes 

(MSI).

Dr. Eduardo Seige



OBJETIVOS DOS GRUPOS DE PESQUISA:

• Contribuir para a formação científica dos alunos para a pesquisa;

• Fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e
tecnológicos básicos;

• Desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e
tecnológica dos(as) estudantes do Ensino superior;

• Estimular os estudantes de graduação a serem pesquisadores produtivos envolvidos
nas atividades científica, tecnológica, profissional e artístico-cultural;

• Proporcionar ao aluno, aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como
estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes
das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.



Dos requisitos dos alunos participantes:
Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UNISUZ .

• Ter disponibilidade para dedicação de 6 (seis) horas semanais ao desenvolvimento do 
plano de trabalho de iniciação científica apresentado.

• Apresentar bom desempenho acadêmico e ter frequência de 75% nas aulas.

• Dedicar-se integralmente às atividades de seu curso e àquelas relacionadas ao projeto
de pesquisa;

• Ser selecionado e indicado pelo pesquisador líder do grupo de pesquisa.

• Ter currículo cadastrado na plataforma Lattes.

• Apresentar projeto de pesquisa e o artigo científico ao final de sua participação.



O projeto de Pesquisa:

Introdução, Justificativa, Objetivo, Método e Referências

Resultados obtidos, Conclusão ou Considerações finais

Duração, 02 anos no máximo

Publicado em congressos e por meio de artigo científico



São atribuições do aluno participante:

• Participar da elaboração, da proposta e da execução do plano de trabalho do projeto de pesquisa do
orientador.

• Realizar leituras de textos científicos relacionado ao tema do projeto de pesquisa, coletas de dados,
organizar banco de dados e sistematizar informações coletadas, participando da análise dos mesmos,
além dos sugeridos pelo professor orientador.

• Realizar visitas técnicas, participação de congressos e viagens de estudos relacionadas com o projeto de
pesquisa, quando for o caso, por designição do professor orientador.

• Participar de Congresso Anual de Iniciação Científica, caso a pesquisa seja selecionada para tal.

• Redigir textos, resenhas e o artigo final da pesquisa para publicação nas Revistas Científicas UNIESP sob
orientação do professor orientador.

• Realizar todas as tarefas a ele atribuídas no plano de trabalho da pesquisa.

• Redigir relatórios semestrais de atividades no Projeto de Iniciação Científica sob a orientação e supervisão
do professor orientador



Da participação do aluno:

Elaboração de Relatórios semestrais das atividades;

Participação em Congressos de Iniciação Científica;

Publicação do artigo científico nas Revistas Científicas UNIESP; 

Apresentação como Horas de Atividades Complementares;

Certificação de participação nos Grupos de Pesquisa.



Apresentação dos alunos do PROPEN

Nome do Aluno Turma / Curso / Turno Líder do Grupo de Pesquisa

Antônio Carvalho Garcia 6º Pedagogia / Noturno

Profa. Dra. Marina Pinheiro Fortunato

Dauany Greco Nunes 4º Pedagogia / Matutino

Érica Thiemi Ohashi 4º Pedagogia / Noturno

Fernanda Borges de Aquino 3º Direito / Matutino

Isabella Cristina Franco Cordeiro 1º Pedagogia / Matutino

Natalia Alves Ladeira 4º Matemática / Noturno

Olívia Cristina Motta da Cruz 5º Pedagogia / Matutino

Thais Sousa Diniz 5º Pedagogia / Matutino

Grupo de Pesquisa: Práticas Reflexivas nos Processos Escolares e Não Escolares: Produção Textual em Foco



Apresentação dos alunos do GEPEN

Nome do Aluno Turma / Curso / Turno Líder do Grupo de Pesquisa

Aline Alves Emídio 5º Pedagogia / Noturno

Prof. Dr. Marcelo de Abreu César

Aline Marçal Sotero 4º Pedagogia / Matutino

Gabriela do Prado Paixão 4º Pedagogia / Matutino

Letícia P. Braga 5º Pedagogia / Noturno

Maria das Graças Silva Calazans 2º Pedagogia / Matutino

Rafaela Antunes de Souza Elvira 4º Pedagogia / Noturno

Rejane Matos de Andrade 3º Pedagogia / Noturno

Theliti Bernardino da Silva 5º Pedagogia / Noturno

Grupo de Pesquisa: Ensino, Aprendizagem e Contexto Educativo



Apresentação do aluno do MSI

Grupo de Pesquisa: Modelagem de Sistemas Inteligentes

Nome do Aluno Turma / Curso Líder do Grupo de Pesquisa

Ederson Cristiano Correia 5º Direito / Matutino Prof. Dr. Eduardo Seige Ianaguivara



Atividade para todos os alunos

• Cadastrar o Currículo na Plataforma Lattes

• Comunicar o preenchimento ao Professor Líder de Grupo

• Líder do Grupo irá inseri-los no Grupo de Pesquisa.



http://lattes.cnpq.br/







DISPOSIÇÕES GERAIS
• Aluno poderá ser desligado dos Grupos de Pesquisa a qualquer tempo, por ato da 

Comissão da UNISUZ nos seguintes casos:
✓Quando vier sofrer pena disciplinar;
✓cometer ato ilícito;
✓atentar contra o regime disciplinar dos funcionários da UNISUZ e/ou o Código de Ética da 

UNISUZ.

• Por proposta do professor-orientador ou de um coordenador membro da Comissão
Científica da UNISUZ.

• Por solicitação do próprio aluno. 

• Da substituição de alunos participantes do PROPIC 
• O aluno participante dentro de um projeto de iniciação científica poderá ser

substituído quando desligado do programa. O novo candidato deve fazer sua
inscrição regular no Programa de Iniciação Científica. 



Referências

• UNISUZ/NUPE. Normatização para implantação do Projeto de 
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