
 
 

 
 

 
 

 

GRUPO DE TRABALHO (GT) – PLANEJAMENTO APÓS RETORNO ÀS ATIVIDADES DO 

CÂMPUS PELOTAS-VISCONDE DA GRAÇA 

 

EIXO PESQUISA  

As ações de pesquisa deverão seguir as orientações de segurança que constarão em 

protocolo a ser publicado pela reitoria do IFSul (http://ifsul.edu.br/) e nas estratégias de 

biossegurança apresentadas pelo GT do CaVG (GT-CaVG). As propostas de pesquisa deverão seguir 

as diretrizes estabelecidas pela política de pesquisa do IFSul — construídas pela Pró-reitoria de 

Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPESP) em conjunto com o Comitê Gestor da Pesquisa — 

com as orientações presentes nos editais. 

O prejuízo das atividades de pesquisa poderá ser diversificado em função das demandas das 

propostas já ou a serem apresentadas, mas é consenso que, em maior ou menor grau, todas terão 

dificuldades maiores de serem realizadas do que antes da pandemia. Em função da necessidade de 

proteger os servidores e estudantes da instituição, assim como a comunidade em geral frente à 

pandemia, torna-se necessário o estabelecimento de estratégias para o desenvolvimento das ações 

de pesquisa, as quais são propostas neste documento.  

As estratégias propostas são: 

1- Projetos: os projetos de pesquisa poderão ser realizados, preferencialmente de maneira 

remota. Atividades que precisem ser realizadas de forma presencial deverão seguir as orientações 

de segurança de protocolo do Câmpus CaVG, do IFSul.  

2- Quaisquer reuniões (orientação, análise de projetos, grupos de pesquisa etc) deverão ser 

realizadas, preferencialmente, de forma virtual; 

3- Criação de um checklist que auxilie os proponentes de projetos de pesquisa e o 

representante da pesquisa do câmpus na análise das propostas. O checklist deverá conter questões 

voltadas à segurança da equipe executora e, caso seja necessário, para as pessoas que serão objeto 

de avaliação da pesquisa.  

4- Refletir sobre a execução do(s) projeto(s) e, caso seja necessário, propor alterações para 

que possam transcorrer com o menor risco possível sem perder o foco da pergunta principal do 



estudo. Essas propostas de alterações devem ser comunicadas a coordenação de pesquisa do 

câmpus que irá solicitar as alterações cabíveis junto a PROPESP. 

5- Pesquisas que necessitem da coleta de dados de forma presencial junto à comunidade 

interna ou externa do câmpus deverão ser, na medida do possível, reestruturadas ou 

readequadas com a intenção de tentar diminuir o contato entre pessoas e, por conseguinte, o 

risco de contaminação. As alterações necessárias deverão ser informadas a coordenação de 

pesquisa do câmpus que notificará a PROPESP. 

6- Os materiais comprados para a realização das pesquisas deverão ser corretamente 

higienizados antes de serem incluídos aos espaços onde a pesquisa será realizada. 

7- Informatização de documentações e trâmites que envolvam quaisquer ações referentes 

à pesquisa. A criação de um perfil para os estudantes vinculados a projetos no SUAP já foi 

demandada junto ao Departamento de Tecnologias da Informação (DTI). Isso permitirá que os 

alunos envolvidos em projetos de pesquisa possam assinar documentos no SUAP. 

8- A prorrogação de projetos que não puderam ser desenvolvidos em virtude do isolamento 

social será solicitada pelo coordenador e avaliada pela PROPESP. 

9- Buscaremos adequar alguns horários nos laboratórios de informática para o uso por 

estudantes ligados a projetos de pesquisa que não tenham acesso a esse recurso em suas casas. 

 

 


