PESQUISA
A UNIANDRADE é uma instituição de ensino superior e pesquisa, a qual destaca
como um dos seus objetivos mais importantes na formação acadêmica a
pesquisa.
A pesquisa é uma importante forma de produção no conhecimento e inovação
do acadêmico, proporcionando uma excelente formação.
A Coordenadoria em Pesquisa tem como principal função auxiliar a reitoria e as
coordenações dos cursos na condução de projetos, elaboração de relatórios e
avaliações institucionais, no acompanhamento das pesquisas, cadastramento e
acompanhamento dos grupos de pesquisa, e no acompanhamento dos
acadêmicos atuantes na iniciação científica.
A UNIANDRADE possui os seguintes grupos de pesquisa:
GRUPOS

LÍDER

DIREITO E EDUCAÇÃO

Drª MARIA CECÍLIA M. DE OLIVEIRA

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Drª VANESA ERTHAL

TEORIA

LITERÁRIA

E

CRÍTICA Drª. VERONICA DANIEL KOBS

CULTURAL
ESTUDOS

EM

BIOLOGIA

E Drª

NEUZA

MARIA

F.

M.

BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL

GONÇALVES

GESTÃO E TECNOLOGIA

Drª VIVIANE MARIA P. GARBELINI

A Coordenadoria sempre está aberta para a criação de um novo Grupo de
Pesquisa do CNPq, para isso, são necessários os seguintes passos:

Cadastro de um novo grupo, o(a) futuro(a) Líder precisa ter o título de Doutor(a)
e deverá seguir os seguintes passos:

1) Encaminhar

a

coordenadora

de

pesquisa

um

e-mail

(fisioterapia@uniandrade.edu.br) com as seguintes informações:
- nome do futuro grupo;
- número de pessoas (Nome Completo) envolvidas, em cada categoria
(docentes, pós-graduandos e alunos de Iniciação Científica) com o link de seus
respectivos currículos lattes (inclusive os alunos);
- breve justificativa para o cadastramento e apresentação de outras
considerações que achar pertinentes, assim como seus projetos;
- nomes das Linhas de Pesquisa que farão parte do grupo de pesquisa.
A coordenação irá cadastrar no Diretório CNPq o pesquisador como "líder".

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIANDRADE
O Programa de Bolsas de Iniciação Científica da UNIANDRADE, o qual
concede bolsas para os alunos é um programa voltado para a iniciação à
pesquisa para os alunos de graduação e tecnólogos e tem como objetivos:
estimular os professores pesquisadores da UNIANDRADE a envolverem
estudantes de graduação nas suas atividades científicas e proporcionar a
aprendizagem de métodos de pesquisa. As bolsas de Iniciação Científica têm,
em média, o prazo de um ano, podendo ser renovadas. Com os projetos
aprovados e registrados no núcleo, os docentes podem contar com o auxílio de
alunos bolsistas ou voluntários da área para auxiliar em seus projetos de
pesquisa.

