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RESOLUÇÃO Nº 12/2012 – CEPE 

 

Considerando a necessidade de regulamentar o Programa de Pesquisa Docente do 

Centro Universitário Internacional UNINTER, o CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e 

eu, Reitor, aprovamos e sancionamos a presente resolução: 

 

CAPÍTULO I 

DA PESQUISA 

 

Art. 1º As atividades de pesquisa da Instituição organizar-se-ão em Grupos e Linhas de Pesquisa, 

sendo que as Linhas de Pesquisa são subordinadas aos Grupos.  

Art. 2º O Grupo de Pesquisa é entendido como um conjunto de indivíduos organizados 

hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças, cuja experiência e destaque 

no terreno científico ou tecnológico lhe conferem tal condição. Seus componentes estarão 

comprometidos com atividades de pesquisa organizadas em torno de linhas e objetos comuns de 

investigação, podendo compartilhar recursos, instalações e equipamentos.  

§ 1º A constituição dos Grupos de Pesquisa se dará da seguinte forma: 

a) Professores pesquisadores que tenham interesse em organizar Grupos de Pesquisa, 

deverão submeter a proposta de criação do grupo ao Colegiado do Curso ao qual 

pertencem. 

b)  Se a proposta estiver vinculada a um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do 

Centro Universitário Internacional UNINTER, deverá ser encaminhada ao Colegiado do seu 

respectivo Programa. 

c) Após homologação pelo(s) Colegiado(s) e autorização do(s) Coordenador(es) do(s) 

curso(s) envolvido(s), bem como do Pró-Reitor da Área, o responsável pelo grupo deverá 

protocolar junto à Coordenação de Pesquisa a proposta de criação do Grupo de Pesquisa, 

com a apresentação da respectiva ata de homologação. A Coordenação de Pesquisa 

submeterá a proposta para apreciação e aprovação pelo Conselho de Pesquisa.  

d) Após submissão e aprovação dos projetos de grupo pelo Conselho de Pesquisa do Centro 

Universitário Internacional UNINTER, os Grupos de Pesquisa serão encaminhados para a 

aprovação pelo Magnífico Reitor. 

e) Cabe à Coordenação de Pesquisa cadastrar os Líderes e certificar no CNPq os Grupos de 

Pesquisa, uma vez aprovados pelo Magnífico Reitor. 

f)    A aprovação de um Grupo de Pesquisa não implica aprovação automática de horas de 

pesquisa ou de projetos de pesquisa para os pesquisadores ou futuros membros listados. 
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g) Todos os Grupos de Pesquisa do Centro Universitário Internacional UNINTER devem 

obrigatoriamente estar registrados no CNPq e certificados pela instituição. 

§ 2º O Grupo de Pesquisa terá como líder, obrigatoriamente, um professor doutor com liderança 

acadêmica e intelectual no seu ambiente de pesquisa e experiência de investigação no terreno 

científico ou tecnológico.  

§ 3º Cabe ao pesquisador líder de grupo apontar novas perspectivas, coordenar e planejar os 

trabalhos dentro do seu Grupo de Pesquisa. 

§ 4º A inserção do Grupo de Pesquisa aprovado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq ficará 

a cargo do Líder do grupo, atividade que envolverá o registro das Linhas de Pesquisa e cadastro de 

membros. 

§ 5º As atualizações dos Grupos de Pesquisa ficarão sob responsabilidade de seus Líderes, que 

manterão a Coordenação de Pesquisa devidamente informada em relação aos procedimentos 

adotados. 

§ 6º Um pesquisador pode liderar mais de um Grupo de Pesquisa. No entanto, o CNPq considera 

como atipicidade um pesquisador participar de quatro grupos ou mais, independentemente da sua 

condição de liderança.  

§ 7º Docentes do Centro Universitário Internacional UNINTER poderão pertencer a, no máximo, (2) 

dois grupos de pesquisa. 

 

Art. 3º A produção científica e tecnológica do Grupo é a soma das produções existentes no Currículo 

Lattes dos pesquisadores. Se um pesquisador faz parte de mais de um grupo de pesquisa, a sua 

produção será contada uma vez em cada grupo, por ocasião do Censo do CNPq, que ocorre a cada 

dois anos. 

§1º O Líder do Grupo apresentará semestralmente relatório das atividades, respeitando os prazos 

estabelecidos pela Coordenação de Pesquisa. 

§2º Os Grupos de Pesquisa que não tiverem produção científica relevante no período de 02 (dois) 

anos serão extintos. 

 

Art. 4º A Linha de Pesquisa é constituída por temas que unem estudos científicos e que têm como 

base uma tradição investigativa, havendo afinidade na produção desse resultado. A Linha de 

Pesquisa, que será coordenada por um pesquisador com titulação mínima de doutor, é subordinada 

ao Grupo, assim, cada Grupo pode ter uma ou mais Linhas de Pesquisa. 

§ 1º A Linha de Pesquisa é o referencial epistemológico que serve de base para as propostas de 

projetos de pesquisa. 

§ 2º A quantidade de linhas de cada Grupo de Pesquisa será avaliada caso a caso.  
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§ 3º A definição das Linhas de Pesquisa está sujeita a todos os procedimentos de autorização e 

homologação descritos no Art. 2º da presente Resolução. 

 

Art. 5º O ingresso na pesquisa ocorre por meio de um Projeto, com um plano de orientação 

conforme o modelo adotado pela Coordenação de Pesquisa e que deve apresentar, basicamente, os 

seguintes elementos: definição do objeto de pesquisa; apresentação dos objetivos; hipótese; revisão 

bibliográfica; metodologia e referências. 

§ 1º O Projeto de Pesquisa consiste num processo de investigação com começo e fim definidos. A 

fundamentação deve conter objetivos específicos com o intuito de obter resultados que apresentem 

questões de causa e efeito, fatos novos ou de evidências. 

§ 2º O Projeto deve, obrigatoriamente, ser apresentado por pesquisador com titulação mínima de 

doutor, vinculado a um Grupo de Pesquisa, e por consequência, a uma Linha de Pesquisa.  

§ 3º Excepcionalmente será permitido que um professor pesquisador com titulação de mestre e com 

comprovado conhecimento e destaque científico na sua área do conhecimento, assuma a 

coordenação de um projeto de pesquisa, desde que sua condição seja ratificada pelo Conselho de 

Pesquisa e tenha a anuência do Magnífico Reitor. 

§ 4º Os Projetos de Pesquisa que não tiverem produção científica no período de 01 (um) ano serão 

extintos, respeitando o processo que envolve a publicação e a maturação da pesquisa. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

 

Art. 6º São objetivos do Programa de Pesquisa Docente: 

I. Consolidar a pesquisa institucional; 

II. Facilitar a integração de pesquisadores em atividades coletivas de pesquisa; 

III. Possibilitar aos docentes da instituição o desenvolvimento de pesquisa; 

IV. Incentivar projetos que visem um intercâmbio entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 

V. Aprimorar a qualificação do corpo docente; 

VI. Estimular a produção acadêmica de professores e alunos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO. 
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Art. 7º O Programa de Pesquisa Docente terá a seguinte Estrutura: 

I. Conselho de Pesquisa. 

II. Coordenação de Pesquisa. 

 

Art.8º O Conselho de Pesquisa é um órgão deliberativo, colegiado e representativo dos professores 

pesquisadores. 

 

Art.9º O Conselho de Pesquisa é composto por professores pesquisadores com titulação mínima de 

doutor, com comprovada experiência de pesquisa no terreno científico ou tecnológico, e pelo 

Coordenador de Pesquisa, podendo, em casos excepcionais, contar com professores mestres, cuja 

expertise em sua área de atuação justifique a sua presença no conselho. 

§1º O Coordenador de Pesquisa é membro permanente do Conselho e o presidirá.  

§2º Os membros terão mandato de 02 (dois) anos, renovável uma única vez, por igual período. 

§3º Perderá automaticamente o mandato o membro do Conselho que, sem motivo aceito como justo, 

faltar a 02 (duas) reuniões no ano. 

§4º Em caso de afastamento, a vaga no Conselho de Pesquisa será preenchida no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, por outro representante do grupo indicado pelo grupo de pesquisa de origem do 

conselheiro afastado, durante o tempo de mandato restante do titular afastado. 

§5º Caso um projeto de pesquisa, submetido ao Conselho, seja de autoria de um de seus membros, 

o proponente fica impedido de participar da sua análise.  

 

Art. 10 O Conselho de Pesquisa se reunirá, ordinariamente, com pauta pré-definida e divulgada em 

edital com 72 horas de antecedência, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, quando 

exigirem os interesses da instituição, por convocação de seu Presidente ou da maioria de seus 

membros. 

§1º As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, entre os membros presentes. 

 

§2º O Presidente do Conselho terá voto de qualidade. 

 

§3º Deverão ser lavradas atas do Conselho de Pesquisa em livro próprio. 

 

Art. 11 Ao Conselho de Pesquisa compete: 

I. Sugerir normas, critérios e indicadores que norteiem e avaliem as ações de pesquisa; 



 

Pág. 5 de 11 

II. Subsidiar a identificação e indicação de fontes de recursos externos para a pesquisa, 

possibilitando o acesso a essas fontes por meio de apoio técnico e administrativo; 

III. Aprovar o relatório das atividades apresentado pelo Coordenador de Pesquisa, que 

posteriormente será submetido à Reitoria; 

IV. Sugerir atividades de extensão a partir da produção científica da instituição; 

V. Sugerir convênios e acordos que promovam o intercâmbio com outras instituições e órgãos 

de pesquisa; 

VI. Executar ações de informação, divulgação e promoção da atividade de pesquisa entre 

docentes e discentes; 

VII. Solicitar à Comissão Própria de Avaliação – CPA – a permanente Avaliação do Programa de 

Pesquisa; 

VIII. Discutir os resultados das avaliações e propor alternativas de soluções dos problemas e 

aprimoramento das ações; 

IX. Emitir parecer sobre os novos projetos de pesquisa; 

X. Analisar relatórios parciais e finais de pesquisa apresentados pelos pesquisadores em 

formulário próprio, emitindo parecer favorável, ou favorável com ressalvas. 

a) O Coordenador de Pesquisa deverá entregar cópia do parecer ao professor pesquisador, 

mediante ciência expressa deste. 

b) Em caso de inobservância injustificada do cumprimento do cronograma proposto pelos 

pesquisadores envolvidos, o projeto de pesquisa será cancelado. 

c) Em caso de cancelamento, o professor pesquisador deverá ressarcir a instituição dos 

recursos aplicados à pesquisa e ficará impedido de apresentar novos projetos. 

XI. Avaliar os projetos de pesquisa concluídos e encaminhá-los, quando pertinente, à        

Coordenação de Publicações Acadêmicas para fins de publicação; 

XII. Para fins de divulgação dos projetos em desenvolvimento, concluídos ou em fase de 

conclusão, a Comissão Institucional de Pesquisa planejará e promoverá pelo menos um 

encontro anual de pesquisadores. 

 

Art. 12 O Conselho de Pesquisa é presidido pelo Coordenador de Pesquisa, a quem caberá a 

execução dos serviços técnicos e administrativos do PPD (Programa de Pesquisa Docente), com o 

apoio de um assessor que o auxilia na certificação de grupos, no cadastro de líderes, em contatos 

com o CNPq e na orientação/apoio aos líderes e pesquisadores da Instituição. O Assessor deve ser 

preferencialmente um secretário, técnico ou professor do quadro permanente da Instituição. 

 

Art. 13 Ao Presidente do Conselho de Pesquisa compete: 
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I. Presidir o Conselho de Pesquisa, submetendo à sua avaliação e deliberação todos os 

assuntos que exigirem apreciação e aprovação; 

II. Assessorar o Reitor nas matérias atribuídas ao Conselho de Pesquisa; 

III. Buscar junto à Reitoria, as condições necessárias ao funcionamento do Conselho de 

Pesquisa; 

IV. Representar ou indicar representante do Conselho de Pesquisa em reuniões, seminários, 

congressos e outros eventos; 

V. Organizar reuniões, seminários e debates no âmbito institucional, bem como estimular a 

apresentação de trabalhos de pesquisa em eventos científicos; 

VI. Realizar, com auxílio do Conselho de Pesquisa, permanente acompanhamento das pesquisas 

desenvolvidas na instituição, por meio de relatórios parciais, finais e outros instrumentos; 

a) Encaminhar ao Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos do Centro Universitário 

Internacional UNINTER, os trabalhos que demandem análise e parecer dessa área. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

Art. 14 A Coordenação de Pesquisa dispõe de estrutura própria e conta com um Coordenador, que 

poderá assumir e acumular as funções de Coordenador de Publicações Acadêmicas e do Comitê de 

Ética em Pesquisa. 

 

Art. 15 O Coordenador de Pesquisa deverá possuir a titulação mínima de doutorado, bem como 

perfil generalista e também a capacidade de trânsito nos vários campos do conhecimento. 

 

Art. 16 Compete à Coordenação de Pesquisa: 

I. Examinar e emitir parecer sobre as propostas de criação de Grupos, Linhas e Projetos de 

Pesquisa; Incentivar a participação de líderes e pesquisadores nas atividades de pesquisa do 

Centro Universitário Internacional UNINTER. 

II. Cobrar as atualizações do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, bem como dos 

Currículos Lattes dos pesquisadores, para que o retrato da pesquisa seja o mais fiel possível 

às atividades de pesquisa presente na Instituição. 

III. Decidir junto com o Conselho de Pesquisa sobre a viabilidade ou inviabilidade dos Projetos de 

Pesquisa referendados e encaminhados pelos Colegiados dos cursos; 
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IV. Estabelecer em conjunto com o Conselho de Pesquisa, os critérios de elaboração e avaliação 

das propostas de Grupos, Linhas e Projetos de Pesquisa, assim como os critérios para 

elaboração de projetos e relatórios de atividades. 

V. Encaminhar à Reitoria propostas de mudanças na política institucional de pesquisa, de 

estímulo à produção científica, teórica ou técnica, ligadas às atividades de pesquisa e à 

subvenção da divulgação da produção. 

VI. Sugerir à Reitoria as normas internas de organização e funcionamento da Coordenação de 

Pesquisa. 

VII. Orientar os pesquisadores quanto às solicitações dos recursos necessários à execução de 

projetos, agilizando os pedidos e adequando-os às exigências das normas vigentes na 

instituição. 

VIII. Assessorar o Reitor, Pró-Reitores e Coordenadores de Curso no que tange às decisões 

concernentes ao afastamento de docentes para o desenvolvimento de pesquisas, 

apresentação de trabalhos e eventos correlatos.   

 

 

CAPÍTULO V 

CRITÉRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Art. 17 Poderão desenvolver pesquisa remunerada, os docentes da instituição (mestres e doutores) 

que atuem na graduação ou pós-graduação (Lato sensu / Stricto Sensu) e que disponham, no seu 

Plano Individual de Trabalho (PIT), de carga horária específica para atividades de pesquisa.  

§1º Cada pesquisador fará jus a 03 horas semanais remuneradas para o desenvolvimento das 

pesquisas; 

§2º As horas de pesquisa com atividade remunerada ficarão a cargo das Coordenações dos Cursos 

as quais pertencem os pesquisadores.  

§3º Tal regra não se aplica aos programas Stricto Sensu, cujas horas destinadas à pesquisa estão 

especificadas no regulamento de cada programa.  

§4º As horas de pesquisa destinadas aos professores doutores dos programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, previstas nos regulamentos dos seus respectivos cursos, serão alocadas como 

investimento, portanto com previsão orçamentária discriminada no CAPEX (Capital Expenditure 

Request). 

§5º Professores pesquisadores que estejam cursando Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado ou 

doutorado) poderão dispor de mais horas para pesquisa, desde que aprovadas por suas respectivas 
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Coordenações de Curso, recomendadas pelo Conselho de Pesquisa e autorizadas pelo Magnífico 

Reitor. 

§6º Demais professores poderão participar das atividades de pesquisa, porém na condição de 

voluntários e sem direito à remuneração. 

§7º Os estudantes de Iniciação Científica devem ter atividades permanentes de pesquisa, 

participando do Grupo de Pesquisa ao qual seu orientador pertence. A participação nas atividades de 

pesquisa se dará por meio do Programa de Iniciação Científica (PIC), regido por edital próprio. 

§8º Em última instância, o número de vagas para os Programas de Pesquisa do Centro Universitário 

Internacional UNINTER será definido pelo CONSU – Conselho Superior de Gestão Universitária. 

 

Art. 18 Os projetos de pesquisa deverão ser apresentados em formulário próprio, fornecido pela 

Coordenação de Pesquisa, que orientará o seu correto preenchimento.  

 

Art. 19 Os projetos de pesquisa deverão ser apresentados à Linha/Grupo de Pesquisa ao qual está 

vinculado para ter o parecer de seus pares. Essa discussão visa possibilitar o fortalecimento de uma 

comunidade de pesquisa e fazer uma primeira apresentação dos projetos que oferecerá ao 

pesquisador contatos colaborativos e sugestões de melhoria do projeto. 

Parágrafo único. Os projetos referendados deverão ser encaminhados pelo Líder do Grupo de 

Pesquisa, juntamente com a autorização do(s) Coordenador(es) do(s) seu(s) respectivo(s) Curso(s) e 

Pró-Reitor da área, à Coordenação de Pesquisa. 

 

Art. 20 Após receber os projetos referendados e autorizados, a Coordenação de Pesquisa os 

submeterá ao Conselho de Pesquisa para avaliação do seu mérito acadêmico e da sua viabilidade 

financeira.  

§ 1º Cabe ao Conselho de Pesquisa sugerir alterações no projeto ou recusá-lo de forma justificada, 

independente do parecer do Colegiado de Curso. 

§ 2º A aprovação dos projetos, em última instancia, será definida pelo Magnífico Reitor. 
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Art. 21 O prazo de execução dos projetos de pesquisa será de até 10 (dez) meses, podendo ser 

prorrogado mediante apresentação de justificativa circunstanciada do proponente da pesquisa 

devidamente ratificada pelo Líder do Grupo de Pesquisa e autorizada pelo(s) Coordenador(es) do(s) 

seu(s) respectivo(s) Curso(s) e pelo Pró-Reitor da área.  

§1º Tal solicitação deverá ser requerida com pelo menos um mês de antecedência antes da data 

prevista para o término da pesquisa. 

§2º O prazo máximo para a prorrogação é de 6 (seis) meses e, deverá ser recomendada pelo 

Conselho de Pesquisa e autorizada pelo Magnífico Reitor. 

 

Art. 22 O projeto de pesquisa poderá receber complementação financeira mediante requerimento 

apresentado ao Coordenador de Pesquisa, que o submeterá ao Conselho de Pesquisa para análise 

e posterior deliberação da Reitoria. 

 

Art. 23 Aprovado o auxílio material e/ou financeiro da instituição, deverão ser observadas as 

seguintes condições: 

I. Solicitações de contratação de pessoal científico, técnico e ou administrativo para os projetos 

de pesquisa deverão ser encaminhadas à Coordenação de Pesquisa, que despachará com o 

Reitor. 

II. As prestações de conta referentes ao auxílio financeiro concedido a cada projeto deverão ser 

feitas mensalmente junto ao Setor Financeiro mediante apresentação de recibos e/ou notas 

fiscais, observando-se: 

a) O Setor Financeiro apresentará mensalmente à Coordenação de Pesquisa um relatório de 

prestação de contas de todos os pesquisadores beneficiados pelo auxílio financeiro; 

b) Eventuais diferenças entre os valores das notas fiscais e/ou recibos e o valor recebido 

deverão ser ressarcidas pelo beneficiado no ato da prestação de contas e a não 

observância dessa determinação implicará na tomada de medidas disciplinares pelo 

Conselho de Pesquisa; 

c) O professor pesquisador beneficiado pelo auxílio financeiro que não atender às 

determinações do inciso II terá o seu projeto cancelado automaticamente e deverá 

ressarcir à instituição os valores investidos na pesquisa. 
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Art. 24 Na hipótese de haver interesse de outras instituições nos resultados das pesquisas 

vinculadas ao Programa de Pesquisa da instituição, poderão ser formalizados convênios específicos 

para tal fim. 

Parágrafo Único - Toda e qualquer proposta de convênio relacionado à pesquisa deverá ser 

submetida à apreciação Conselho de Pesquisa e homologação do Reitor. 

 

CAPÍTULO VI 

DO RELATÓRIO DE PESQUISA 

 

Art. 25 O pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa deverá apresentar semestralmente ao 

Coordenador de sua Linha de Pesquisa, relatório descrevendo as atividades realizadas do período, 

discriminando a participação de cada colaborador, bem como as publicações e eventos de extensão 

ocorridos. Tal relatório deverá ser ratificado e encaminhado, pelo Líder do Grupo, à Coordenação de 

Pesquisa. 

 

Art. 26 Em caso de necessidade de modificações no projeto, estas devem ser apresentadas pelo 

Líder do Grupo de Pesquisa ao Conselho de Pesquisa que promoverá a análise da justificativa 

apresentada e emitirá parecer. 

Parágrafo Único - A Coordenação de Pesquisa fornecerá os formulários e os meios para a 

apresentação dos relatórios de pesquisa. 

 

Art. 27 Os relatórios finais deverão ser acompanhados de uma proposta de publicação que 

apresente, devidamente documentados, os resultados da pesquisa conforme as normas vigentes de 

redação técnica de trabalhos de pesquisa e na forma estabelecida pela Coordenação de Publicações 

Acadêmicas da instituição. 

 

Art. 28 A Coordenação de Pesquisa submeterá o relatório ao Conselho de Pesquisa que emitirá 

parecer a ser encaminhado à Reitoria.  

Parágrafo Único - Os relatórios de pesquisa serão apresentados conforme calendário estabelecido 

anualmente pela Coordenação de Pesquisa e referendado pelo Conselho de Pesquisa. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 29 Os pedidos de subvenção para participação em congressos, seminários, simpósios e eventos 

similares fora das sedes da instituição, serão aprovados pelos critérios definidos em resolução do 

Plano de Qualificação do Corpo Docente, após recomendação da Coordenação de Pesquisa. 

 

Art. 30 É possível, excepcionalmente e em situações que atendam aos interesses do Centro 

Universitário Internacional UNINTER, a solicitação para constituição de novos Grupos, Linhas e/ou 

Projetos de Pesquisa fora dos prazos estabelecidos em Edital. Situações como estas necessitarão 

do aval do Conselho de Pesquisa e autorização do Magnífico Reitor. 

 

Art. 31 As normas constantes do presente instrumento serão revistas anualmente a partir de 

sugestões coletadas pelo Conselho de Pesquisa junto ao corpo docente e discente da instituição, e 

submetidas ao CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para deliberação e homologação. 

  

Art. 32 Os casos não previstos nesta resolução serão resolvidos pelo Reitor, ouvida a Coordenação 

de Pesquisa. 

 

Art. 33 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

anteriores. 

 

 

 

 

 


