
Nomenclatura padronizada de organismos de Pesquisa da ESPM 
 

Definição  Deve conter minimamente  Quem autoriza  

Laboratório : organismo de pesquisa com 
pesquisadores treinados (doutores e assistentes) que 
requer instalações próprias, equipamentos, e local de 
trabalho fixo. 

Tema. 

Instalações, equipamentos e 
local próprios. 

Pesquisadores profissionais. 

Centro de Custo e 
Orçamento. 

VP. 

Observatório : Um agregado de pesquisadores 
treinados (doutores e assistentes) para acompanhar 
a evolução de um fenômeno, de um domínio ou de 
um tema estratégico. Não requer instalações ou local 
fixo. 

Tema. 

Pesquisadores profissionais. 

Centro de Custo e 
Orçamento. 

VP. 

Núcleo : agregado de pessoas interessadas, da 
academia, do mercado, alunos, professores, 
empresários e técnicos, e tem por objetivo debater 
temas de vanguarda relacionados à área de expertise 
a que se destina. Produz conhecimento, possibilita 
benchmarking com pessoas que trabalham com 
temas da vanguarda da gestão e dá visibilidade à 
organização. 

Tema. 

Gente que entende do 
assunto. 

 

Diretor a quem o participante 
de maior cargo responde. 

Grupo de Pesquisa : organismo de pesquisa 
certificado pela escola e pelo CNPq com regras legais 
de composição, manutenção e funcionamento. 

Um professor doutor. 

Projeto de trabalho. 

Documentação e requisitos 
acadêmicos. 

Pró-reitoria de Pesquisa. 

Grupo de Estudo : grupo livre de pessoas que se 
reúnem periodicamente para discutir um tema. Pode 
evoluir para organismos mais formais, mas enquanto 
grupo de estudo, qualquer agrupamento da escola 
pode fazer isto, garantido pela liberdade 
constitucional de reunião e de expressão, dentro das 
limitações legais. 

Tema.  

Pessoas interessadas. 

Livre . 

Centro : conjunto de diversos organismos articulados 
em torno de um tema mais amplo e geral. 

Diversos organismos 
articulados.  

Coordenador. 

Presidência/mais de um VP 
em acordo. 

Juniores : organismos de estudo, pesquisa, 
consultoria, produção cuja finalidade principal é a 
educação dos estudantes participantes. 

Ex.: Observatório Jr; Núcleo de ... Jr etc. 

Um professor coordenador 
com a titulação exigida pelo 
curso em que leciona.  

Estudantes. 

Coordenador do curso 
respectivo. Se demandar 
espaço, diretor de unidade. 




