MEMORIA TÉCNICA PARA A CRIAÇÃO DE UMA REDE IBEROAMERICANA DE INVESTIGAÇÃO (NOVA RII)
DIRETRIZES GERAIS PARA SUA ELABORAÇÃO
Nome da Rede
Indicar o(s) campo(s) disciplinar(es) representado(s) na rede.
Finalidade e objetivos
Indicar a intenção da rede ao ser criada como tal e o(s) objetivo(s) almejados.
Justificativa
Por que criar esta rede?
Por que criá-la com este nome e com estes objetivos, e não com outros?
Qual é o valor agregado de formar esta rede, diferente, é claro, das redes que já estejam
constituídas e em funcionamento?
Ações prévias
Breves informações sobre as ações ou atividades que, na experiência daqueles que vão formar
a rede, amparam a necessidade de criá-la.
Pesquisadores participantes
Deve ser fornecida uma lista que inclua: o nome e sobrenome dos pesquisadores, seu endereço
de e-mail, a instituição à qual estão vinculados e o país da instituição. Também devem ser
anexados: um resumo do Curriculum Vitae (máximo de 2 páginas) e uma carta assinada (modelo
livre) de cada um dos pesquisadores indicando sua intenção de fazer parte da rede.
Criação e Protocolização
Indicar, anexando um cronograma, as ações que a rede, uma vez reconhecida como tal pela
AUIP, realizará para sua:
-

Criação e protocolização (definição dos estatutos de constituição e funcionamento).

-

Formalização e legalização (definição de protocolos que permitirão que a rede receba
e administre recursos econômicos)

-

Fortalecimento e consolidação (definição de planos de ação)

Promotor
Nome e dados de contato da pessoa ou pessoas que atuam como promotores da rede.
Coordenação
Nome da pessoa responsável pela coordenação geral ou principal da rede até a sua
constituição formal.
O número de coordenadores é livre, mas somente aquele que interage com a AUIP deve ser
designado e especificado dentre todos os coordenadores existentes.
Endosso institucional
Instituição associada à AUIP (www.auip.org) que endossa formalmente a criação da rede.

Nota: As propostas devem constar e acreditar, nesta memória:
-

Pelo menos vinte pesquisadores vinculados a instituições associadas à AUIP em dez
países ibero-americanos, incluindo Espanha e Portugal.

-

Os alunos de doutorado, mestrado ou especialização não serão contabilizados.

-

Se existem instituições ou universidades pertencentes a países fora da área iberoamericana, elas também devem ser incluídas nesta seção.

-

Visibilidade acadêmica e científica dos pesquisadores do espaço ibero-americano de
educação superior através de suas linhas e projetos de pesquisa e suas publicações.

-

Um tema, campo ou campos disciplinares não abordados pelas redes reconhecidas
pela Associação e já em funcionamento.

-

Planos concretos para criar, protocolizar e implementar a rede.

-

Disposição por parte de todos os pesquisadores para formar parte da rede e trabalhar
para fortalecê-la e consolidá-la.

Extensão máxima: 10 páginas (excluindo os Curriculum Vitae e as cartas que devem ser
anexadas).

