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Plano de gestão 2020-2022: Comissão de Pesquisa (CPQ) 

 

1. Breve apresentação da CPq 

 

A Comissão de Pesquisa (CPq) da FEA-RP tem por finalidade fomentar as 

atividades de pesquisa da Unidade. Compete à CPq:  

I. Fomentar a atividade de pesquisa na FEA-RP, obedecendo à orientação 

geral da Congregação e do Conselho de Pesquisa 

II. Promover, em conjunto com os departamentos, o programa de pós-

doutoramento da Unidade 

III. Exercer as demais funções que lhes forem conferidas pelo Conselho de 

Pesquisa. 

 

Além disso, o Presidente da CPq é o representante da Unidade junto ao Conselho 

de Pesquisa. 

 

2. Objetivos, metas, ações e indicadores 

 

O documento intitulado “Projeto Acadêmico da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto para o quinquênio 2018-2022” 

define, de forma específica, quais são os objetivos da Comissão de Pesquisa para 

o período mencionado, assim como as metas, ações e os indicadores que serão 

utilizados para avaliar o cumprimento das ações e o alcance dos objetivos. A fim 

de evitar a repetição, tais informações são apresentadas detalhadamente no 

Apêndice A. Sucintamente, os objetivos definidos para a CPq no Projeto 

Acadêmico da FEA-RP são: 

 



 

 

3 

 

1. Objetivo 1: Potencializar a integração entre pesquisadores 

2. Objetivo 2: Fomentar a nucleação da pesquisa 

3. Objetivo 3: Eficiência de gestão das políticas de pesquisa 

 

O nosso diagnóstico é que os objetivos e as metas estabelecidos no projeto 

acadêmico da escola ainda representam uma maneira válida de atuar perante as 

forças previamente identificadas. Entretanto, entendemos que é possível 

adicionar mais especificidade ao encaminhamento das ações previamente 

estabelecidas. Assim, propomos que as ações definidas pela FEA-RP para a CPq 

sejam desenvolvidas levando-se em consideração as seguintes premissas:  

 

• Fomentar a produção científica qualificada; 

• Promover a interação entre os pesquisadores e grupos de pesquisa com 

outros agentes da sociedade, incluindo as entidades públicas, empresas 

privadas e organizações do terceiro setor; 

• Aproximar os grupos de pesquisa dos setores produtivos, sejam eles 

industriais, de serviços ou de gestão pública, visando a: 

o Gerar inovações sociais e culturais relevantes 

o Fomentar a inovação em projetos, produtos ou processos que 

contribuam para a sustentabilidade ambiental 

o Gerar valor por meio da transferência de conhecimento 

o Estimular a geração de startups e spin offs acadêmicos, com 

potencial para a criação de emprego e geração de renda 

o Estabelecer iniciativas de cooperação na pesquisa científica e 

tecnológica com empresas 
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• Estimular o desenvolvimento de projetos, produtos ou processos que 

contribuam efetivamente para a integridade ambiental da comunidade 

onde a FEA-RP está inserida 

 

Entendemos que, se a CPq desenvolver suas ações tendo essas premissas 

norteadoras, ela poderá contribuir para que a FEA-RP responda de maneira 

efetiva às pressões ambientais que a envolvem, de modo a converter as atuais 

ameaças em oportunidades. Nossa avaliação é que a FEA-RP possui um pool de 

recursos importantes que, se complementados por meio de parcerias com os 

demais setores da sociedade, nos permitirá não apenas gerar retorno para a 

sociedade, mas, tão importante quanto, demonstrar as nossas contribuições de 

maneira convincente. 

 

Colocamo-nos à disposição para conversar e debater a nossa proposta. 
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Apêndice A 

 

Objetivos, metas, ações e indicadores definidos para a Comissão de Pesquisa 

(CPq), reproduzidos a partir do Projeto Acadêmico da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto para o quinquênio 2018-2022. 

 

Objetivo 1: Potencializar a integração entre pesquisadores 

 
 

 

Objetivo 2: Fomentar a nucleação da pesquisa 
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Objetivo 3: Eficiência de gestão das políticas de pesquisa 
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As ações listadas acima, em conjunto, têm por objetivo ampliar os resultados 

de pesquisa da Unidade e aumentar sua internacionalização, o que envolve 

melhoria das publicações e ampliação da parceria com pesquisadores sediados 

em outros países. Consequentemente, todas as metas anteriores levam aos 

seguintes indicadores centrais de pesquisa:1 

• Número de professores que escolherem o eixo pesquisa, em relação ao 

total de docentes; 

• Índice de citação médio do pesquisador, relativizado pela área de 

pesquisa; 

• Potencial de citação e influência medida pelo fator de impacto médio das 

revistas nas quais publicamos (*), com objetivo de obtermos um aumento 

de 10% até 2022; 

• Número de publicação com fator de impacto que envolvam coautores 

sediados no exterior (*); 

 

 
1 O marcador (*) aponta os indicadores relativizados pelo número de docentes que escolherem o eixo de 

pesquisa. 
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• Número de projetos em andamento com participação de pesquisadores 

de instituições no exterior (*), com o objetivo de alcançarmos um 

aumento de 10% até 2022; 

• Número de projetos com fomento (*), com objetivo de obtermos um 

aumento de 10% até 2022; 

• Número de bolsas produtividade do CNPq ou similares (*), com objetivo 

de obtermos um aumento de 10% até 2022; 

• Número de bolsas IC/PBIT/PBIC/PUB (*), com objetivo de obtermos um 

aumento de 10% até 2022; 

• Número de grupos de pesquisa com fomento, com objetivo de obtermos 

um aumento de 5% até 2022; 

• Número de colaborações, como atividades conjuntas, dos grupos de 

pesquisa; 

• Pelo menos 3 eventos científicos organizados, com medição do público 

alcançado (presencial e online); 

• Participação em sociedades científicas (*); 

• Número de patentes. 

 


