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CADASTRAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA NA COPET
Com o objetivo de orientar, organizar e acompanhar as atividades de pesquisa desenvolvidas no sistema
CEFET/RJ, a Coordenadoria de Pesquisa e Estudos Tecnológicos apresenta a seguir um conjunto de instruções a
serem observadas quanto ao cadastramento de projetos de pesquisa na COPET.
1. Preenchimento do “Formulário Para Cadastramento de Docentes” (disponível na página da COPET). Este
formulário deverá ser encaminhado para a COPET em meio impresso, sendo necessário nos casos de primeiro
cadastramento ou para atualização de dados.
2. Preenchimento do “Formulário de Cadastramento de Projeto de Pesquisa” (disponível na página da COPET).
Este formulário deverá se encaminhado para a COPET em meio impresso.
3. Encaminhamento para a COPET da proposta de projeto de pesquisa em meio digital (arquivo *.doc; *docx ou
*.pdf ) com o máximo de 20 páginas contendo:
‐ Título do projeto
‐ Objetivos
‐ Síntese bibliográfica
‐ Metodologia
‐ Bibliografia
4. Somente após a apresentação dos itens 1, 2 e 3, o projeto será incluído no banco de dados da COPET.
5. O projeto cadastrado no banco de dados da COPET poderá ter uma das três condições de “status” como segue:
‐ Ativo (projeto em andamento)
‐ Inativo (projeto sem retorno de suas atividades por mais de 1 ano)
‐ Concluído (após a data de término informada pelo coordenador do projeto)
6. O acompanhamento do projeto será feito através da informação do coordenador do projeto a COPET que pode
consistir de: Relatório anual e/ou produção acadêmica resultante do projeto como publicações em congressos e
periódicos. Após 1 ano, não havendo a apresentação de relatório anual ou de produção acadêmica resultante do
projeto, o mesmo passará automaticamente a condição de inativo.
7. O projeto na condição de inativo ou concluído deixa de figurar na listagem de divulgação da COPET.
8. A critério do coordenador, o projeto de pesquisa com o status de concluído poderá ser recolocado na condição
de ativo. Para tanto, o coordenador deverá informar a COPET a continuidade do projeto com a nova data de
previsão de término, juntamente com a produção associada ao respectivo projeto.
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