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Ciência e Tecnologia, têm tido importância decisiva no processo de desenvolvimento econômico e social e a 
Universidade no Brasil é "locus privilegiado" de pesquisa. Este trabalho analisa condições de surgimento e de 
sustentação de grupos de pesquisa na FURG, investigando suas possibilidades de produzir conhecimentos 
relacionados a necessidades econômicas e/ou sociais. O trabalho é orientado em duas dimensões: o surgimento e a 
institucionalização dos grupos a partir de aspectos internos (micro estruturais) à sua constituição e dinâmica e 
aspectos externos (macro estruturais). Nos aspectos micro estruturais investigam-se: capacidade de aproveitamento 
de oportunidades e/ou de resistência a dificuldades geradas externamente; a institucionalização de orientações, 
atitudes e valores básicos; a definição ou não de estratégias sócio-institucionais de consolidação de grupos. Na 
segunda dimensão privilegiam-se: os constrangimentos e estímulos derivados das políticas de educação superior e de 
ciência e tecnologia, em nível nacional e estadual e aqueles da própria instituição. Para análise dos grupos utilizam-
se as seguintes categorias: a) histórico; b) condições de produção da pesquisa; c) repercussão e transferência do 
conhecimento; d) produtividade; e) a relação com a formação da pós-graduação; f) as formas atuais de organização e 
de trabalho; g) utilização ou potencial de utilização social/econômica da pesquisa efetuada. Os dados foram obtidos 
no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, nas instituições e nos grupos. Resultados parciais apontam: baixos 
níveis de consolidação de grupos na FURG, bem como de sua estrutura de administração de pesquisa e pós-
graduação. Os resultados, até aqui encontrados, sugerem a necessidade de políticas nacionais e estaduais voltadas ao 
fortalecimento das estruturas de pesquisa locais e ao estímulo de maior interação com o setor produtivo, com a 
comunidade e com o Estado. (PIBIC). 
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