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TÍTULO I
Das definições
Art. 1º - Projeto de Pesquisa constitui-se em um conjunto de ações que
geram conhecimento científico e/ou tecnológico, sendo classificados da
seguinte forma:
I - Projeto de Pesquisa com financiamento externo - projeto coordenado
por pesquisadores, docentes ou técnicos de nível superior, com
titulação mínima de mestrado, do quadro efetivo da UNIFEI,
financiados por órgãos externos de fomento, sendo que o
financiamento deverá ser comprovado através de termo de outorga
ou documento equivalente.
II – Projeto de Pesquisa sem financiamento externo, com análise de
mérito, por órgão externo de fomento, coordenado por docentes ou
técnicos de nível superior, com titulação mínima de mestrado, do
quadro efetivo da UNIFEI, que não obtiveram financiamento
externo, porém, possuem análise de mérito positiva.
III – Projetos sem financiamento externo: Projeto coordenado por
pesquisadores, docentes ou técnicos de nível superior, com
titulação mínima de mestrado, do quadro efetivo da UNIFEI, que
não possuem financiamento externo, sujeitos à análise e avaliação
através de submissão a editais internos periódicos, promovidos
pela Diretoria de Pesquisa – Campus Itajubá - DPI ou Diretoria de
Pesquisa e Pós-Graduação – Campus de Itabira - DPPG, com prazo
máximo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses.
IV – Projetos de outras instituições – consistem de projetos com
financiamento externo cujos coordenadores sejam provenientes de
outras instituições com a participação de docentes da UNIFEI.
V – Projetos especiais e de extensão: São os projetos financiados por
empresas privadas ou de competição tecnológica com
financiamento proveniente de verbas privadas ou públicas, da
UNIFEI, órgãos de fomento ou sem financiamento.
VI – Projetos de pós-doutorado: Projetos com ou sem financiamento de
pesquisadores de pós-doutorado, com ou sem bolsa, desenvolvidos
na UNIFEI.
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Parágrafo único: Não são considerados como ”Projeto de pesquisa”, para
esta norma, os planos de trabalho de Iniciação Científica,
Trabalhos
de
Conclusão
de
Curso,
Monografia,
Dissertação e Tese.
TÍTULO II
Dos Objetivos
Art. 2º - O registro de projetos de pesquisa tem como objetivo reunir dados
qualitativos e/ou quantitativos das pesquisas desenvolvidas na UNIFEI,
para viabilizar o estabelecimento de políticas e a elaboração de
diagnósticos.
TÍTULO III
Dos projetos registráveis na DPI, DPPG, ou na PROEX
Art. 3º - São registráveis os projetos descritos:
I - No Art. 1º, exceto o elencado no inciso V, na DPI ou DPPG, de
acordo com os procedimentos atribuídos a cada tipo de projeto e
conforme origem no Campus Sede ou no Campus de Itabira,
respectivamente.
II – No Art. 1º, inciso V, na Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, de
acordo com sua origem (Campus Sede ou no Campus de Itabira),
conforme orientação especifica.
Parágrafo Único: Os projetos elencados no Art. 1º, incisos I, II e IV,
podem ser registrados a qualquer momento desde que não
tenha ultrapassado o limite de 06 (seis) meses, contados a
partir do início de sua vigência.
TÍTULO IV
Dos requisitos e procedimentos para registro de projetos na DPI,
DPPG e PROEX
Art. 4º - Para se efetuar o registro de projetos de pesquisa, definidos no
inciso I, II e IV do Art. 1º desta norma, devem-se atender aos seguintes
requisitos e procedimentos:
I - Os projetos definidos no Art. 1º, inciso I e II, desta norma, podem
ser registrados à qualquer tempo, independentemente de chamada
por edital, devendo o coordenador do projeto, juntar a
documentação pertinente à característica de cada projeto e enviar
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à DPI ou DPPG, juntamente com a ficha de registro de projeto,
conforme publicado na página oficial da DPI ou DPPG ,
devidamente preenchida e com as assinaturas do coordenador do
projeto e do diretor da Unidade acadêmica de origem.
§ 1º– O registro de projetos com financiamento externo inclui a
documentação relativa à comprovação do financiamento
através de termo de convênio, termo de outorga ou documento
equivalente;
§ 2º- O registro de projetos sem financiamento, com análise de
mérito, inclui a comprovação da análise de mérito, com
resposta positiva, emitida pelo órgão que realizou a avaliação.
II – Os projetos deverão ser enviados à DPI ou DPPG, por meio de
memorando ou processo (com os documentos comprobatórios
anexados) originado na Unidade acadêmica do solicitante, pelo
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
(SIPAC) da UNIFEI, não sendo aceito o envio de projetos para
registro de outro modo.
Art. 5º - O registro do projeto sem financiamento externo, definido de
acordo com o inciso III do Art. 1º desta norma, deverá atender aos
seguintes requisitos e procedimentos:
I - Os projetos deverão ser submetidos à avaliação de mérito por
comissão especializada, nomeada pelo Diretor de Pesquisa e
Inovação especificamente para este fim, através de edital específico
promovido pela DPI/DPPG, semestralmente, obedecendo-se às
regras impostas neste.
§1º - Os projetos sem financiamento, conforme definição do inciso
III, art. 1º que não forem submetidos nas duas oportunidades
anuais consecutivas realizadas por editais, não serão
registrados, sob nenhuma hipótese.
§2º - A nota da avaliação do projeto será utilizada para fins de
participação em processos seletivos de bolsa para alunos de
iniciação científica;
§3º - Somente poderão participar dos processos de seleção de bolsas
de iniciação científica, projetos vigentes registrados na
DPI/DPPG ou na PROEX.
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II - Após a avaliação, os projetos selecionados e classificados, serão
enviados através de processo emitido pelo SIPAC originado pela
DPI/DPPG, aos Diretores das Unidades Acadêmicas de origem dos
coordenadores dos projetos, para análise e aprovação.
III – Após aprovação dos Diretores das Unidades Acadêmicas, estes
deverão retornar os projetos para a DPI/DPPG, para efetivação do
registro e atribuição de número de controle.
§1º - Somente serão registrados os projetos aprovados pelos
Diretores das Unidades Acadêmicas.
§2º - É facultado ao Diretor da Unidade Acadêmica, aprovar o
projeto classificado através de “ad referendum” ou submissão à
Assembleia da Unidade acadêmica.
§3º - Os projetos só serão registrados após seu envio pelos
Diretores das Unidades Acadêmicas à DPI/DPPG, a qual,
divulgará os números de registro em sua página oficial no site
da UNIFEI.
§4º - A estrutura e requisitos do projeto sem financiamento
serão regulamentados no referido edital de seleção de projetos.
Art. 5º - O registro do projeto de pós-doutorado, definido de acordo com o
inciso VI do Art. 1º desta norma, deverá atender às regras definidas em
resolução ou norma especifica.
Art. 6º – Os projetos que envolverem pesquisa com seres humanos
(aspectos biopsicossociais) deverão ser submetidos pelos coordenadores à
prévia aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa.
TÍTULO V
Das alterações de projetos registrados
Art. 7º - As prorrogações de vigência de quaisquer projetos registrados,
deverão ser efetivados através de formulário específico, juntando-se a
comprovação da prorrogação da vigência emitida por órgão ou empresa (no
caso de projetos financiados) ou motivação da prorrogação da vigência (no
caso de projetos sem financiamento), ambos com a autorização do Diretor
da Unidade Acadêmica.
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Parágrafo único: No caso de projetos sem financiamento é permitida 01
(uma) prorrogação, sendo que o tempo máximo do projeto,
já considerando a prorrogação, não deve ultrapassar os 24
(vinte e quatro) meses.
Art. 8º - Pedidos de alterações referentes à prorrogação de vigência, só
serão registrados no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do
fim da vigência inicial.
Parágrafo único: Solicitações de alteração de vigência de projetos deverão
ser enviadas à DPI ou DPPG por meio de memorando pelo
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos (SIPAC) da UNIFEI, não sendo aceito o envio de
solicitações de alteração de registro de outro modo,
anexando-se o relatório das atividades realizadas ou
justificativa do órgão de fomento até o prazo final da
vigência expirada.
Art. 9º - No caso de inclusão de membros à equipe, será registrada a
participação deste(s) a partir da data da solicitação, não sendo permitida
data de participação retroativa.
TÍTULO VI
Da dedicação semanal aos projetos
Art. 10 – Os pesquisadores deverão registrar a carga horária semanal
relativa à dedicação em projetos de pesquisa, como coordenador ou
membro, dentro dos limites semanais estabelecidos para cada tipo de
projeto, de acordo com a categoria:
I - Em projetos financiados, a dedicação máxima de cada pesquisador
docente será de 16 (dezesseis) horas semanais;
II - Em projeto sem financiamento, a dedicação máxima semanal de
cada pesquisador docente será de 08 (oito) horas semanais.
§ 1º - A dedicação aos projetos acumulados de todas as categorias,
seja na função de coordenador ou participante, não poderá
ultrapassar 24 horas semanais.
§ 2º - São limitados o registro de no máximo 2 (dois) projetos de
pesquisa em vigência “sem financiamento externo” classificados
conforme o Art. 1º, inciso III.
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§ 3º - A carga horária inclui os projetos registrados na DPI, DPPG e
PROEX.
Art. 11 - Os projetos registrados na DPI/DPPG, com participação de
discentes de graduação (bolsistas ou não) na equipe, poderá ser atribuída
a carga horária semanal de até 12 (doze) horas.
Art. 12 - Os bolsistas de pós-graduação poderão participar em projetos de
pesquisa até o limite de 40 (quarenta) horas semanais, excluindo-se as
horas relativas a outras atividades inerentes ao curso, em cada semestre.
Art. 13 - Os técnicos poderão registrar participação em projetos de
pesquisa até o limite de 8 (oito) horas semanais no total, em qualquer tipo
de projeto.
Parágrafo único: Caberá ao Coordenador do projeto e aos demais
membros, o controle, acompanhamento e atendimento à
norma, no que se refere aos limites semanais da carga
horária.
TÍTULO VII
Da emissão de declarações e comprovantes
Art. 14 - É atribuição da DPI/DPPG/PROEX, a emissão de declarações
comprobatórias a docentes e discentes, para fins de progressão ou
finalidades diversas, relativas á participação em projetos registrados.
Art. 15 - A emissão de declarações de participação em projetos de
pesquisa registrados na DPI/DPPG/PROEX terá seu conteúdo limitado às
informações contidas nos projetos registrados em vigência ou concluídos,
desde que, no último caso, tenha sido entregue o relatório final de
resultados de projetos de pesquisa, de acordo com os artigos 16 e 18 desta
norma.
§1º

- O coordenador do projeto será responsável pelo
acompanhamento do prazo e entrega do relatório de conclusão,
em atendimento ao Art. 18.

§2º - As declarações poderão ser solicitadas formalmente à
DPI/DPPG e serão emitidas no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados a partir da solicitação.
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Art. 16 – Para fins de emissão de inserção de carga horária relativa às
atividades complementares no histórico dos discentes de graduação que
foram inseridos como membro da equipe, o coordenador do projeto deverá,
ao final da participação do discente na pesquisa, emitir declaração à
DPI/DPPG/PROEX, de que o discente cumpriu todas as tarefas horas de
dedicação, em conformidade com o informado no formulário de registro.
TÍTULO VIII
Da estrutura mínima do projeto e entrega de relatórios
Art. 17 - A estrutura mínima dos projetos sem financiamento externo
deverá atender ao modelo estabelecido nos editais de avaliação de
projetos, promovidos periodicamente pela DPI/DPPG/PROEX.
Art. 18 - Ao final da vigência do projeto de pesquisa, o coordenador do
projeto deverá enviar à DPI/DPPG, em até 30 (trinta) dias após o
encerramento do projeto, o Relatório Final de Resultados de Projetos,
em modelo estabelecido pela DPI/DPPG, com vistas do Diretor da Unidade
Acadêmica.
TÍTULO IX
Das disposições finais
Art. 21 – Os casos omissos nesta norma serão decididos pela Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação da PRPPG.
Art. 22 – Esta Norma entrará em vigor após sua aprovação no CEPEAd e
na data da publicação no Boletim Interno Semanal da UNIFEI.
Art. 23 - Para fins de transição no que se refere o Art.3º da presente
norma, poderão ser registrados os projetos elencados no art. 1º, incisos I e
IV, que tenham iniciado sua vigência em data anterior à dez/2015 e que
ainda estejam em vigência, no mínimo, até o final do ano de 2016.
Art. 24 - Revogam-se as disposições contrárias.
Aprovada pelo CEPEAd em 23/03/2011, 54ª Resolução.
Alterada pelo CEPEAd em 18/11/2015, 187ª Resolução.
Alterada pelo CEPEAd em 06/07/2016, 92ª Resolução.

Em vigor.

Professor Dagoberto Alves de Almeida
Reitor
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