
Convite e proposta de criação da Associação Brasileira de Gestores de 
Pesquisa (ABGEPE), para integrar a Rede Internacional de Gestores de 

Pesquisas (INORMS) 
 
No espírito de profissionalizar a gestão em pesquisa e criar 

oportunidades de discussão, reflexão e treinamento do gestor de pesquisa, 
surge a proposta de fundar a Associação Brasileira de Gestores de Pesquisa - 
ABGEPE.  Este movimento se integra a proposta da Rede Internacional de 
Associações de Gestores de Pesquisa (INORMS). 

Está programada a sessão de fundação da ABGEPE: 
• Data: 24 de julho, simultaneamente à Reunião Anual da SBPC 
• Horário: 17h00 
• Local: Sala 4, Centro de Pesquisas da FIOCRUZ, Campus da 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
• Solicitamos comunicar interesse em participar através do email 

graeteix@pucrs.br   
 

A rede internacional de gestores de pesquisa (INORMS, International 
Network of Research Managers) foi formada em 2001 para congregar as 
associações nacionais de gestores de pesquisa.   O primeiro congresso 
aconteceu em Brisbane (2006), depois em Liverpool (2008) e Cidade do Cabo, 
África do Sul (2010).  A próxima reunião acontecerá em Washington D.C., de 
10 a 13 de abril de 2014.   As duas associações americanas, Society of 
Research Administrators International (SRAi ) e National Council of University 
Research Administrators (NCURA) são as mais antigas (1967 e 1954),  fazem 
suas reuniões anuais que tem abrangência internacional, como precursoras 
da INORMS, inclusive com muitos indivíduos associados de outros países.   
Em 2012 o evento da INORMS reuniu 444 pessoas de 39 países.  As 
delegações mais numerosas foram do país sede, Dinamarca (116) seguido-se 
da Austrália (46), Grã-Bretanha (38), Finlândia (31), Nigéria (30), África do Sul 
(26), Estados Unidos (24).   Dezesseis países tinham apenas um representante, 
dentre estes, o Brasil. 

INORMS e as associações nacionais de gestores tem um objetivo 
principal de congregar e prover capacitação e aprimoramento para gestores de 
pesquisa, em diversas áreas temáticas: avaliação e acompanhamento da 
produção científica, produção de propostas para buscar financiamento a 
pesquisa, políticas de financiamento, relações interpessoais entre gestores e 
destes com os pesquisadores, contabilidade e previsão de custos em projetos 
de pesquisa, ética e integridade, promoção da interdisciplinaridade, 
desenvolvimento da carreira de gestor, habilidades de comunicação e 
integração. 

Espera-se que participem representantes dos escritórios de apoio à 
pesquisa das Universidades e Institutos de Pesquisa, pessoal da área técnica 
das agências de fomento, e todos os demais interessados. Solicitamos 
divulgação. 

 
Contato: Prof. Carlos Graeff Teixeira, graeteix@pucrs.br, da equipe da 

Diretoria de Pesquisa da PUCRS (051) 3353 4684 
  


