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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro Leitor,  

 

 

Se lhe despertou o interesse nesta cartilha, é por que certamente você sentiu 

vontade de atuar na pesquisa e inovação com o viés de desenvolver a Ciência e a 

Tecnologia no âmbito do Instituto Federal do Amazonas - IFAM.  

É com satisfação e alegria que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação apresenta a primeira CARTILHA COMO FAZER PESQUISA NO IFAM. 

Esta Cartilha objetiva orientar você quanto aos critérios e procedimentos 

estabelecidos para o desenvolvimento de pesquisas em todas as unidades que 

compõem o IFAM.  

O público alvo desta cartilha destina-se aos servidores, alunos e 

colaboradores do IFAM que desejam iniciar pesquisas, porém, esperamos que ela 

também sirva de documento para consulta de todos aqueles que trabalham direta ou 

indiretamente com as atividades de pesquisa no IFAM.  

A intenção é que esta Cartilha seja revista e ampliada frequentemente, de 

modo a atender a todo o universo de pesquisadores e tecnologistas da instituição. 

Com intuito de facilitar a redação e a leitura do mesmo, será utilizada apenas a 

qualificação “pesquisador” para todos os profissionais e estudantes que atuam e 

desejam iniciar na pesquisa. 

 

 

Dr. José Pinheiro de Queiroz Neto 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica é o 

órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e supervisiona as 

estratégias, diretrizes e políticas de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 

Tecnológica, integradas ao ensino e a extensão, bem como promove ações e 

intercâmbio com instituições e empresas na área de fomento à pesquisa, ciência 

e tecnologia do IFAM. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º PASSO - COMO COMEÇAR A MINHA PESQUISA? 

 

A primeira coisa a fazer é redigir seu projeto de pesquisa. O projeto de 

pesquisa é o primeiro passo de toda pesquisa científica. 

Para construir seu projeto inicialmente você precisa ter bem claro qual é 

o tema. É importante destacar que tema não é título. O título é o nome que você 

vai dar ao seu trabalho de acordo com o tema, o tipo da pesquisa e o objetivo 

que você vai traçar. 

Além de facilitar o trabalho e antecipar dificuldades, o projeto proporciona 

ao pesquisador a chance de refletir sobre a pesquisa como um todo, antes 

mesmo de começá-la. 

 

 

Seu projeto deve estar de acordo 

com a NBR 15.287, de 17/04/2011, 

que é a norma da ABNT que 

estabelece as regras para a 

elaboração de um projeto de 

pesquisa no Brasil. 

 

Sendo assim, quando for redigir seu projeto de pesquisa é preciso pensar 

em respostas para perguntas que irão lhe auxiliar em sua construção, tais como: 

 

“Por que motivo estou realizando essa 

pesquisa? “; 

 

“Qual infraestrutura será necessária para realizar 

essa pesquisa? “; 

 

“Qual é a melhor forma de realizar essa 

pesquisa? ”; 

 

“Que recursos humanos e financeiros 

serão necessários? ” 

 

 



 

 

2º PASSO - TRAMITANDO MEU PROJETO DE PESQUISA NO IFAM 

Feito o projeto de pesquisa, você dará entrada no Protocolo do seu 

Campus, no horário normal de atendimento, ou por correio eletrônico da 

coordenação de pesquisa do Campus, que encaminhará para o Comitê Técnico 

Científico do Campus (Art. 10 da Resolução Nº 41-CONSUP/IFAM), para 

avaliação e aprovação do mérito científico do mesmo. 

A proposição de projetos de iniciação científica e de outros projetos de 

pesquisa com financiamento do IFAM deverá ser feita pelo respectivo 

coordenador ou orientador, servidor do IFAM, e obedecerá ao calendário e 

regulamentação próprios, estabelecidos conforme editais específicos. 

A proposição dos projetos de pesquisa sem financiamento externo e de 

fluxo contínuo, será efetuada mediante a entrega dos formulários “Cadastro de 

Projeto de Pesquisa ” (ANEXO 1) e “Modelo de Projeto de Pesquisa” (ANEXO 

2), da Resolução Nº 41-CONSUP/IFAM, e seu encontram em Anexo a esta 

cartilha. 

 

Pesquisas envolvendo seres humanos ou 

animais devem ser submetidas à apreciação 

do Comitê de Ética de Seres Humanos 

(CEPSH) ou do Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA). 

 

Você pode encontrar mais informações em: 

http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/dpi/comites-de-

etica-em-pesquisa - CEPSH 

http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/dpi/comite-de-

etica-em-pesquisa-no-uso-de-animais - CEUA 

 

 

Caso a pesquisa gere um produto ou material 

utilizado na área de saúde, se deve 

OBRIGATORIAMENTE  seguir as regras da 

ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/)  

 

http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/dpi/comites-de-etica-em-pesquisa
http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/dpi/comites-de-etica-em-pesquisa
http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/dpi/comite-de-etica-em-pesquisa-no-uso-de-animais
http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/dpi/comite-de-etica-em-pesquisa-no-uso-de-animais
http://portal.anvisa.gov.br/


 

 

3º PASSO – APRESENTANDO MEUS RESULTADOS DA PESQUISA 

Terminei ... Ufa !!! 

 

 Este é um dos melhores momentos da pesquisa, é quando se consegue 

chegar ao final e obter os resultados do trabalho. Existem algumas maneiras de 

apresentar estes resultados, que são: 

 Elaboração de um Relatório Final, normalmente solicitado em programas 

com edital próprio ou em pesquisa de fluxo contínuo; 

 Escrita e publicação de um artigo científico em um congresso ou periódico 

científico; 

 Apresentação a uma banca avaliadora (geralmente em projetos de 

iniciação científica); 

 Proteção da propriedade intelectual através de patente, modo de 

utilização, registro de software e afins, quando for uma inovação. 

Para a proteção intelectual de uma inovação será necessário conversar com 

o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT. Ele é o responsável pela gestão da 

Política de Inovação do IFAM. 

 

Saiba mais em http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/nit 

http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/nit


 

 

4º PASSO – PROTEGENDO MINHA INOVAÇÃO 

Nem toda a pesquisa termina em algo inovador e que precise ter sua 

propriedade intelectual protegida, como depositar uma patente, mas caso seu 

projeto tenha essa felicidade, então siga os passos a seguir: 

 



 

 

: 

 

Depois de feito o depósito ou registro, agora é empreender e buscar 

parcerias para o uso e ou produção da sua invenção, mas não esqueça de entrar 

em contato conosco, ok?   

ppgi_nit@ifam.edu.br 

 

mailto:ppgi_nit@ifam.edu.br


 

 

REGULAMENTAÇÃO IMPORTANTE 

 

Pesquisa 

Resolução nº 15 de 2014 - Aprova o Regimento de Iniciação Científica do IFAM 

Resolução nº 41 de 2018 - Aprova o Regimento da Pesquisa do IFAM 

Resolução nº 26 de 2014 - Aprova o Regulamento para Credenciamento de 

Líderes e Certificação de Grupos de Pesquisa do IFAM 

Resolução nº 109 de 2019 - Aprova as Normas do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento da Pesquisa Científica Aplicada à Inovação Tecnológica-

PADCIT 

Inovação 

Resolução n° 155 de 2019 - Aprova o Regulamento da Política de Inovação 

Resolução nº 153 de 2019 - Aprova o Novo Regimento do Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT 

Comitê de Ética 

Resolução nº 85 de 2015 - Aprova o Regulamento do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos 

Resolução nº 37 de 2012 - Aprova o Regulamento do Comitê de Ética no Uso de 

Animais 

 

Todas estas Resoluções podem ser obtidas em: 

http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/resolucoes 

 

 

Esperamos que tenham gostado da nossa cartilha. 

 

 

http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/pesquisa-e-inovacao/ppgi/resolucoes


 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


