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RESOLU<;Ao CO SEPE .°17, de 25/0512012

Aprova 0 Regulamento
Desenvolvimento de
Institucionalizadas da Universidade
-UN1PAR.

para 0

Pesquisas
Paranaense

o Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensiio - CONSEPE
e Reitor da Universidade Paranaense - UNIPAR, usando de suas atribuiyoes legais, estatutarias e
regimentais,

Considerando a proposta apresentada pela
Diretoria Executiva de Gestlio da Pesquisa e Pos
Graduayao - DEGPP, do Regularnento para 0

Desenvolvimento de Pesquisas Institucionalizadas
da Universidade Paranaense - UNIPAR;

Considerando 0 Parecer da Camara de Ensino,
Pesquisa e Extensiio, favonivel a aprovayiio do
Regularnento proposto; e

Considerando a Deliberayiio CONSEPE n.O
08/20 I2, havida em reuniiio realizada no dia
24/05/20 I2, baixa a seguinte

RESOLU<;Ao:

Art. 1.° Fica aprovado 0 Regulamento para 0 Desenvolvimento de Pesquisas
Institucionalizadas da Universidade Paranaense - UNIPAR, em ANEXO, que passa a
ser parte integrante desta Resoluyiio.

Art. 2.° Esta Resoluyiio entra em vigor nesta data, ficando revogadas as demais disposiyoes em
contr3rio.

PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
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Art. \.0

Art. 2.°

REGULAMENTO PARA 0 DESENVOLVlMENTO DE PESQUISAS
INSTITUCIONALIZADAS DA UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR

CAPiTULO I
Das Disposi~oes lniciais e dos Objetivos

A Universidade Paranaense - UNIPAR incentiva a pesquisa e a forma~llo de recursos
hurnanos, por meio do apoio aos projetos de pesquisa e aos programas de inicia~iio

cientifica.

As atividades de pesquisa institucional da UNlPAR tern como objetivo a investiga~iio

sistematizada, sempre baseada no metodo cientifico e respeitando os principios da etica,
que busca gerar conhecimento para aprimorar constantemente os processos de ensino e
aprendizagem, fomentando 0 envolvimento da comunidade academica na solu~iio de
problemas concretos e desenvolvendo assim potencialidades para a melhoria da
qualidade de vida da popula~iio.

§ 1.° A pesquisa na UNIPAR deve contemplar de forma prioritaria as atividades que:

a) incentivem a pesquisa e a iniciayiio cientifica;

b) integrem gradua~iio e p6s-gradua~iio;

c) valorizem 0 diaJogo interdisciplinar;

d) ampliem e consolidem as rela~oes com a sociedade;

e) contribuam para a melhoria da qualidade do ensino superior com
investigayoes de carMer educativo;

f) considerem demandas para a comunidade regional;

g) estimulem 0 estudo de modelos pr6-ativos e preventivos de intervenyiio
social em a~oes de extensao;

h) destaquem valores universais e humanitarios;

i) enfatizem rela~oes interinstitucionais, nacionais e intemacionais; e

j) divulguem acomunidade academica interna e externa os resultados obtidos
nas investiga~oes realizadas.

§ 2.° Da mesma forma, a gestao academica da UNI?AR, em relayao Ii pesquisa, nos
moldes das politicas estabelecidas pela Instituiyao, deve dar prioridade as
seguinleS ayoes:

a) articular a pesquisa com 0 ensino de gradua~ao, de p6s-gradua~ao e com as
atividades de extensao;
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b) estimular a pesquisa voltada para 0 ensino, com 0 objetivo de aprimorar os
processos de aprendizagern;

c) estabelecer urn programa institucional de iniciayiio cientifica de acesso
universal, com a finalidade de qualificar 0 ensino de graduayiio e incentivar
a formayiio de jovens pesquisadores;

d) valorizar a titulayiio academica, a produyiio cientifica e a experiencia
profissional;

e) fortalecer os grupos consolidados de pesquisa e a qualificayiio dos grupos
emergentes da instituiyiio;

f) promover interciimbio de pesquisadores e a cooperayiio interdisciplinar e
interinstitucional em programas/projetos de pesquisa; e

g) incentivar captayiio de recursos, destinados a pesquisa, em agencias de
fomento, de iimbito nacional e intemacional, e empresas e organizas;oes
govemamentais e niio govemamentais.

Art. 3.°

Art. 4.°

Art. 5.°

A UNTPAR consciente de que 0 ensino, a pesquisa e a extensiio constituern atividades
academicas essenciais e indissociaveis, ao instituir 0 REGULAMENTO para 0

desenvolvimento de pesquisas institucionalizadas tern 0 prop6sito de estabelecer
estrategias de gerenciamento da pesquisa instilUcional e definir criterios de avaliayiio,
formas de institucionalizayiio e instrumentos de apoio a pesquisa, de acordo com 0

estabelecido no Estatuto da UNIPAR.

A Diretoria Executiva de Gestiio da Pesquisa e da P6s-graduayiio - DEGPP, responsavel
pela pesquisa e pOs-graduas;iio institucionais, esta vinculada, em ordem hierarquica, as
seguintes instancias:

I. Conselho Superior Universitario - CONSUNI;

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensiio - CONSEPE; c

III. Reitoria

CAPiTULO II
Do Incentivo e Financiamento da Pesquisa Institucional

A UNIPAR incentiva a pesquisa institucional principalmente atraves:

I. da concessiio de auxilio para execus;iio de projetos especificos;

II. da concessiio de bolsas, principalmente na inicias;iio cientifica;

III. do interciimbio com instituis;oes cientificas, estimulando os contatos entre (\ ••
pesquisadores; w-
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da divulgayao dos resultados das pesquisas realizadas;

da promoyao de eventos cientificos para estudos e debates de temas de pesquisa;

da captayao de recursos para aplicayao nas atividades de pesquisa;

da criayao de programas especificos ou da administrayiio de programas extemos;

da fonnayao de pessoal em cursos de pos-graduayao na propria Universidade ou
em outras instituiyoes de ensino superior nacionais ou estrangeiras; e

da participayao do pesquisador coordenador de projeto de pesquisa institucional
nos resultados economicos da explorayao da propriedade intelectual nos limites
autorizados pelas nonnas da Universidade.,

Art. 6.°

Art. 7.°

as programas especificos da UNIPAR podem envolver:

I. atividades de pesquisa de todas as areas do conhecimento ou estimulo ao
desenvolvimento tecnologico e inovayao;

II. todos os pesquisadores da Universidade ou categorias especificas.

as recursos materiais e fmanceiros para 0 desenvolvimento das Pesquisas Institucionais
sao oriundos de recursos externos e/ou internos.

§ 1.0 as valores dos recursos internos para pesquisa sao oryados anualmentc.

§ 2.° Excetuam-se, do disposto no panigrafo anterior, os projetos de pesquisa com
captayao de recursos extemos, cujo instrurnento de fonnalizayao da parceria
preveja a realizayao da sua gestao pelo proprio pesquisador coordenador de
projeto de pesquisa institucional.

§ 3.° A apresentayao de projetos para busca de fomento externo aUNIPAR deve ser
previamente submetida aDEGPP, para apreciayao e aprovayao.

§ 4.° A DEGPP deve infonnar ao pesquisador coordenador de projeto de pesquisa
institucional quando da abertura de editais de agencias de [omento a pesquisa,
para que solicitem fmanciamento externo.

§ 5.° Projetos submetidos II avaliayao externa e desenvolvidos com recursos externos
nao requerem necessariamente avaliayao tecnico-cientifica e financeira da
DEGPP.

§ 6.° A alocayao de recursos deve ser solicitada e acompanhada pela DEGPP, ouvida
a Diretoria Executiva de Gestao e Auditoria de Bens Materiais Pennanentes e de
Consumo - DEGAM, responsavel pela aquisiyao de materiais perma.l1entes ou de
consumo.
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CAPiTULO 1Il
Das Definiyoes

Art. 8.°

Art. 9.°

Art. 10.

Art. II.

Entende-se por PESQUISA INSTlTUCIONAL DA UNIPAR toda e qualquer atividade
cientifica, geradora de conhecimento, tecnologia ou patente, que possibilita 0

desenvolvimento da iniciayao cientifica.

A INICIACAo CIENTiFICA na UNIPAR e urn processo organizado e sistematizado
sob regularnento proprio, atraves do qual os alunos devidarnente matriculados em Curso
de Graduayao na UNlPAR participarn da pesquisa institucional de forma voluntliria e/ou
como bolsistas, executando urn plano de trabalho elaborado pelo orientador/pesquisador
ou desenvolvendo projeto de investigayao cientifica proprio, sob orientayao de
pesquisador coordenador de projeto de pesquisa institucional indicado pelo Comite
Assessor Local de Iniciayao Cientffica.

As LINHAS DE PESQUISA representarn temas aglutinadores de estudos cientificos
que se fundarnentarn em tradiyao investigativa, de onde se originam projetos de
pesquisa que guardarn afinidades entre si, realizadas por meio de grupos de pesquisa
formados por pesquisadores.

o GRUPO DE PESQUISA eurn conjunto de indivlduos organizados hierarquicamente
em tome de urna lideranya.

Paragrafo Unico. A lideranya do grupo de pesquisa e a sua area de conhecimento e
indicada pelo Chefe de ucleo de Pesquisa respectivo e deve ser
exercida por docente da UNIPAR, considerando sua formayiio
academica, sua produyao cientifica, a experiencia profissional
destacada e que apresente projeto de pesquisa, de acordo com as
necessidades e diretrizes da DEGPP.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Entende-se por PESQUISADOR aquele que participa da execuyao do projeto de
pesquisa e que tenha vinculo formal com a Universidade Paranaense - UNIPAR, seja
como: docente, discente e/ou funcionario tecnico-administrativo.

Urn PROJETO DE PESQUISA e a investigayao, com inicio e final definidos,
fundarnentada em objetivos especificos, visando a obtenyiio de resultados, de causa e
efeito ou colocayiio de fato novo em evidencia e avaliado por urn consultor.

Entende-se por CONSULTOR, 0 profissional vinculado a UNIPAR ou a outra
instituiyao de ensino e/ou pesquisa reconhecida, que atue anonirnamente como avaliador
de projetos de pesquisa embasados nas orientayOes fomecidas pela DEGPP.

CAPiTULO IV
Das AtribuiyOes

Art. 15. o Chefe de Nucleo de Pesquisa e norneado pela Reitoria e a ele compete:
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Art. 16.

I. indicar a lideran~a do grupo de pesquisa e a sua area de conhecimento;

II. convocar 0 consultor para avaliar os projetos de pesquisa no periodo devido;

III. propor as linhas de pesquisa e suas altera~iies, a serem institucionalizadas pela
DEGPP, nos termos do Capitulo VI deste regulamento;

A Comissao de Avalia~ao de Projetos de Pesquisa - CAPP, nomeada pela Reitoria, e
composta:

I. pelo(a) Diretor(a) Executivo(a) de Gestao da Pesquisa e P6s-Gradua~ao;

II. pelo(a) Coordenador(a) de Pesquisa e Inicia~ao Cientifica;

III. pelo(a) 'Chefe de Nucleo de Pesquisa em Ciencias Humanas e Sociais Aplicadas;

IV. pelo(a) Chefe de Nucleo de Pesquisa em Ciencias Biol6gicas, Agrarias e
Tecnol6gicas;

V. pelo(a) Chefe de Nucleo de Pesquisa em Ciencias da Saude e Desenvolvimento
Humano; e

VI. pelos(as) Diretores(as) de Institutos Superiores.

Paragrafo imico. Compete a CAPP avaliar 0 desempenho do pesquisador
coordenador de projeto de pesquisa institucional, considerando:

a) 0 Projeto de Pesquisa proposto, de acordo com a modaJidade
de pesquisa, 0 n6rnero de alunos envolvidos e a produ~ao

cientifica;

b) a existencia de pendencias elou inadimplencias de projetos de
pesquisa desenvolvidos anteriormente.

CAPITULO V
Da Inicia~o Cientifica

Art. 17.

Art. 18.

as objetivos da Inicia~ao Cientifica sao incentivar 0 interesse pelo trabalho cientifico e
oferecer ao aluno de graduayao uma primeira experiencia formal de conduyao e
desenvolvimento de urn projeto de pesquisa e despertar nele 0 interesse pela pesquisa
cientifica.

as Programas de lniciayao Cientifica, que congregam alunos pesquisadores voluntarios
ou financiados pela pr6pria UNIPAR ou por agencias oficiais de fomento it pesquisa,
ajudam a estabelecer a conexao entre 0 ensino e a pesquisa e identificar os candidatos
aos programas de pOs-graduayao.
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Art. 19. A inclusao de pesquisador discente em projetos de pesquisa institucional deve ser
realizada exclusivarnente por meio do:

I. Prograrna Institueional de Bolsas de lniciayao Cientifiea - PIBIC;

II. Prograrna Extemo de Bolsas de lnieiayao Cientifiea - PEBlC;

III. Prograrna Extemo de Bolsas de lniciayao Cientifica JUnior - PEBIC-Jr;

IV. Prograrna de lnieiayao Cientifiea - PIC; e

V. Prograrna Institueional de Treinarnento Doeente e Teenieo Cientifieo - PIT.

Panigrafo Unico. A politica institucional de lnieiayao Cientifica esta regularnentada
em doeumento proprio, de aeordo com os prograrnas elencados nos
ineisos deste artigo.

Art. 20. o Trabalho de Conelusao de Curso - TCC realizado pelo a1uno sob supervisao e
orientayao de professor do eurso e regulamentado por documento especifieo, nao se
confundindo com pesquisa discente da DEGPP, somente sendo avaliado especialmente
pelo Comite de Etica em Pesquisa Envolvendo Experimentayao Animal - CEPEEA e
Comite de Etica em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - CEPEH no caso de ser 0

TCC sobre assunto que envolva experimentayao com animais ou seres humanos,
respectivarnente.

Paragrafo Unico. o aluno que realiza seu TCC, sendo ou nao orientado por
pesquisador eoordenador de projeto de pesquisa institueional da
UNlPAR, pode partieipar do Programa de Inieiayao Cientifiea da
Universidade, concorrendo Ii vaga, por meio de edital especifieo.

CAPiTULO VI
Das Linhas de Pesquisa

Art. 21. o Chefe de Nudeo de Pesquisa respeetivo deve propor as linhas de pesquisa a serem
institueionalizadas pela DEGPP.

§ 1.0 As linhas de pesquisa institueionais devem ser propostas eonsiderando os Cursos
de Graduayao e Pos-Graduayao existentes, as disponibilidades da Universidade
quanto aos pesquisadores envolvidos, infraestrutura, equiparnentos e oryarnento
fmaneeiro.

§ 2.0 A1terayoes das linhas de pesquisa institueionais podem ser sugeridas pelos
Chefes de Nudeos de Pesquisa, pelos Nucleos Docentes Estruturantes - NOEs
dos Cursos de Graduayao ou pelos Colegiados dos Cursos de Pos-Graduayao e
aprovadas pelo Diretor da DEGPP.
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CAPiTULO VII
Dos Grupos de Pesquisa

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

A forma~ao de wn gropo de pesquisa pressupoe que:

I. haja envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa;

II. 0 trabalho se organize em torno de linhas comuns de pesquisa;

III. haja, em algwn grau, compartilhamento de instala~oes e equipamentos; e

IV. haja wn projeto de pesquisa envolvendo os pesquisadores do gropo de pesquisa.

o grupo de pesquisa e formado pelo lider, por seus membros efetivos, por discentes
participantes dos programas de pesquisa discente e, se for 0 caso, por funcionanos
tecnico-administrativos.

§ 1.0 0 lider do gropo de pesquisa deve ser docente com titulayao de Doutor ou
Mestre, com carga horana de pesquisa aprovada pelo Coordenador do Curso de
Gradua~ao ou Pos-Graduayao, ouvida a Diretoria Executiva de Gestao do
Planejarnento Academico - DEGPA.

§ 2.0 Os membros efetivos do gropo de pesquisa sao docentes com titulayao de
Doutor, Mestre ou Especialista, com carga horaria de pesquisa aprovada pelo
Coordenador do Curso de Graduayao ou Pos-Graduayao, ouvida a Diretoria
Executiva de Gestiio do Planejamento Academico - DEGPA.

§ 3.0 Os membros d;scentes sao alunos de iniciayiio cientifica.

§ 4.0 A participayao dos funciomirios tecnico-administrativos no grupo de pesquisa
deve ser aprovada na forma deste regulamento.

§ 5.0 Cada membro do gropo de pesqwsa pode pertencer a, no maxuno, 03 (tres)
gropos de pesquisa da instituiyao.

o lider do gropo de pesqwsa deve ser membro efetivo do gropo e possuir experiencia e
produyao compativel com a funyiio de lideran~a, sendo 0 responsavel perante aDEGPP
pelas atividades do grupo.

§ 1.0 0 pesquisador docente pode ser lider de gropo de pesquisa e ainda participar
como colaborador de outros gropos.

§ 2.0 0 lider do grupo de pesquisa deve fornecer infornlayoes sobre 0 gropo sempre
que solicitado por orgao ou colegiado superior.

Propostas da composiyao ou lideran~a, bern como as modificayoes relativas ao
funcionarnento do gropo de pesqwsa, devem ser encarninhadas ao respectivo Chefe de
Nucleo de Pesqwsa para avaliayao e homologayao pela DEGPP.
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Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

o desempenho tecnico-cientifico e artistico, dos membros do grupo no ultimo trienio,
deve ser avaliado anualmente, pela DEGPP, com base nas informayoes registradas no
Curriculo Lanes, em 01 de junho de cada ano letivo.

§ 1.° A avaliayiio, a que sc refere este artigo, objetiva a manutenyiio do
credenciamento do grupo de pesquisa.

§ 2.° 0 desempenho e avaliado pela relevancia da produyiio em cada area de atuayiio
do grupo.

§ 3.° A reduyiio significativa da produyiio a cada trienio, em relayiio il aValiayiio do
trienio anterior, implica na revisiio da situayiio do grupo de pesquisa, 0 qual pode
ter seu credenciamento cancelado.

Os Grupos de- Pesquisa consolidados dos Programas de Pos-Graduayiio Striclo Sensu
podem tutoriar e fortalecer os grupos de pesquisa em fonnayiio.

CAPITULO V1I1
Dos Pesquisadores

Podem fazer parte do Quadro de Pesquisadores da UNIPAR:

L 0 docente contratado em Tempo Parcial ou Tempo Integral, com titulayiio de
Doutor, Mestre ou Especialista, que possua carga horilria atribuida nos termos
deste regulamento, cujo projeto de pesquisa esteja associado a urn grupo de. .
pesqUlsa;

11. 0 discente pertencente a urn dos Programas de Iniciayiio Cientifica da UNIPAR,
selecionado confonne regulamento proprio;

Ill. 0 funcionario tecnico-administrativo que tenha projeto de pesquisa aprovado
mediante abertura de inscriyoes especificas e cuja carga horilria de trabalho
possa ser adaptada il atividade.

Paragrafo Unico. Os integrantes do Quadro de Pesquisadores da UNIPAR devem ter
seu curriculo e grupo de pesquisa cadastrados e atualizados no
Conselho acional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico 
CNPq, atuando em pelo menos uma linha de pesquisa da instituiyiio
e possuir carga horaria de ensino dedicada il graduayiio, no casu de
docente da UNIPAR.

CAPiTULO IX
Da Carga Horana de Pesquisa
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Art. 29.

Art. 30.

Art. 31.

A carga horaria anual atribuida a urn projeto de pesquisa institucional refere-se ao
tempo necessario para que os participantes obtenharn os resultados programados para 0
tennino do ano letivo em curso e orientem academicos dos Programas de Iniciayao
Cientifica.

o pesquisador docente da UNIPAR, contratado em Tempo Parcial ou Tempo Integral,
pode ter horas de pesquisa de acordo com sua titula9iio, de ate:

I. 20 (vinte) horas/aula semanais para pesquisador doccnte com titulayao de
Doutor vinculado aos Cursos de P6s-Gradua~0 Stricto Sensu da UNIPAR;

II. 06 (seis) horas/aula para pesquisador docente com titulayao de Mestre ou Doutor
nao vinculado aos Cursos de P6s-Graduayao Striclo Sensu da UNIPAR;

III. 03 (tres) horas/aula para pesquisador docente com titulayao de Especialista
vinculado aos Cursos de Graduayao.

§ 1.0 A carga horaria do pesquisador docente para dedicayao Ii pesquisa e atribuida de
forma circunstanciada pelo Coordenador do Curso, juntarnente com a Diretoria
do Instituto respectivo e aceita pela Diretoria Executiva de Gestlio do
Planejarnento Academico - DEGPA.

§ 2.° As cargas horarias referentes Ii eXeCUyaO de Projeto de Pesquisa, em quaisquer
dos casos previstos nos incisos deste artigo, devem incluir ate 2 (duas) horas
semanais para execuyao de projeto de extensao, caso estas nao constem de sua
ficha funcional de contratayao.

§ 3.° Nao deve haver atribuiyao de carga horaria para projetos sem a previsao de
participayao de alunos.

Compete Ii CAPP da DEGPP a supervisao das horas de pesquisa atribuldas de acordo
com a modalidade de pesquisa, 0 mimero de alunos proposto no projeto e a produyao
cientifica, desde que nao possua pendencias e inadimplencias de projetos anteriores.

§ 1.° 0 pesquisador docente deve enfatizar a participayao discente em seu projeto de
pesquisa, devendo ser obedecida a seguinte escala:

a) para projetos de ate 3 (tres) horas/semanais deve haver a previsao de pelo
menos 3 (tres) alunos;

b) para projetos de ate 06 (seis) horas/semanais deve haver a previsao de pelo
menos 6 (seis) a1unos;

c) para projetos de ate 20 (vinte) horas/semanais deve haver a previsao de pelo
menos 8 (oito) alunos.

§ 2.° Nos casos em que 0 mimero de a1unos citados no § 1.0 nao possa ser atendido,
em funyao de limitayoes fisicas e operacionais das instalayOes a serem utilizadas
na execuyao da pesquisa, 0 pesquisador responsavel pelo projeto deve justificar
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junto II CAPP os motivos pelos quais pretende trabalhar com urn niunero menor
de alunos.

Art. 32.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Para fins de curnprimento do disposto no artigo anterior, excepciona1mente, mediante
justificativa porrnenorizada e plausfvel do pesquisador responsavel pelo projeto, ao
Diretor da DEGPP, 0 niunero minimo de alunos pode ser alterado.

Como parte integrante da carga horaria de pesquisa elou parte das atividades
desenvolvidas com a bolsa do Programa Instirucional de Boisas de Incentivo II
Produtividade em Pesquisa - PIBIPP, os pesquisadores docentes participam de uma ou
mais comissoes ou comites da UNIPAR.

CAPiTULO X
Dos Projetos de Pesquisa

o projeto de pesquisa pode ser:

L coletivo - quando apresenta uma proposta coletiva, reunindo pesquisadores do
mesmo grupo de pesquisa com subprojetos especificos em torno de urn tema
comum;

II. integrado - quando se constitui na reuniao de dois ou mais subprojetos de areas
ou subareas distintas que apresentam interfaces ou sao interdisciplinares; e

III. individual - quando e proposto por pesquisador individualmente e que mostra a
vinculayao de sua pesquisa II linha e ao grupo do qual faz parte.

Durante a elaborayao do projeto no Sistema de Apresentayao e Acompanhamento de
Projetos de Pesquisa - SAAPP, quando necessario, 0 proponente do projeto deve
solicftar a avaliayao:

L do Comite de Etica em Pesquisa Envolvendo Seres Hurnanos - CEPEH, se 0

projeto envolver vida humana. Os pesquisadores proponentes de projetos que se
enquadram nesta categoria devem respeitar 0 Regulamento do CEPEH aprovado
pelo CONSEPE, preencher no SAAPP os campos exigidos pelo CEPEH,
imprimir e assinar a folha de rosto e entregar na DEGPP ate tres dias ap6s 0

envio para avaliayao;

II. do Comite de Etica em Pesquisa Envolvendo Experimentayao Animal 
CEPEEA, quando envolver vida animal. Os pesquisadores proponentes de
projetos que se enquadram nesta categoria devem respeitar 0 Regulamento do
CEPEEA aprovado pelo CONSEPE, preencher no SAAPP os campos exigidos
pelo CEPPEA, imprimir e assinar a folha de rosto e entregar na DEGPP ate tres
dias ap6s 0 envio para avaliayao;

III. da Comissao Interna de Biosseguranya - CIBio, quando envolver esrudos de
engenharia genetica, manipulayao, produyao, armazenamento e transporte de
Organismos Geneticanlente Modificados. Os pesquisadores proponentes de
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projetos que se enquadram nesta categoria devem respeitar 0 Regulamento da
ClBio aprovado pelo CONSEPE.

Art. 36.

Art. 37.

Art. 38.

§ 1.° Os projetos de pesquisa que envolvam area de preservayao ambiental, plantas
nativas ou simi lares devem constar a licenya do 6rgao competente (Tnstituto
Chico Mendes de Conservayao da l3iodiversidade - TCMBio, Instituto Ambiental
do Parana - lAP e oUlros).

§ 2.° De acordo com as normas instilUcionais vi gentes, e atribuida falta grave ao
pesquisador docente que divulgar os resultados ou desenvolver projetos de
pesquisa que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situayoes:

a) envolvendo seres humanos ou animais, sem 0 aval do Comite de Etica
pertinente ou de seu representanle setorial;

b) envolvendo integrante(s) de segmento da comunidade universitaria da
UNlPAR, sem autorizayao especifica dada pela Reitoria.

Para realizayao de parcerias e convenios, 0 pesquisador coordenador de projeto de
pesquisa instilUcional deve consultar it Diretoria Executiva de Gestao da Extensao
Universitaria - DEGEU, desde que 0 projeto esteja relacionado ao grupo de pesquisa e
com anuencia do tider de grupo.

o encaminhamento dos projetos de pesquisa e realizado segundo calendlirio definido e
publicado pela DEGPP.

§ 1.0 No caso de pesquisador coordenador de projeto de pesquisa instilUcional
contratado fora do prazo convencional de inicio do calendario academico ou da
entrada de alunos de p6s-graduayao, ou demais casos, os projetos sao
encaminhados em fluxo continuo, atraves de sistema on-line, disponibilizado
pela DEGPP, 0 qual informa ao pesquisador coordenador de projeto de pesquisa
institucional sobre 0 criterio de apresentayao, 0 tramite, 0 acompanhamento, as
avaliayoes e 0 financiamento do projeto.

§ 2.° De acordo com 0 Estatuto da UNlPAR, 0 Diretor de Instituto deve chancelar os
projetos de pesquisa a serem encaminhados it DEGPP para aprovayao final, com
vistas nao s6 a verificar a capacitayao do pesquisador docente e a sua carga
horaria disponivel. como tarnbem a disponibilidade de recursos pr6prios,
comodatos e/ou emprestimos, de infraestrutura de ambientes, equipamentos,
materiais e semoventes a serem utilizados.

o merito tecnico-cientifico dos projetos cadastrados e avaliado por uma comissao de
consultores convocados pelo Chefe de N6c!eo de Pesquisa, cuja participayao e de
carater voluntario.

Panigrafo Unico. Sao condiyoes para alUar como consultor:

a) ter titulayao igual ou superior it do pesquisador coordenador
do projeto de pesquisa institucional a ser avaliado;
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b) nao estar vinculado diretamente ou possuir conflito de
interesses com 0 projeto em analise;

c) ter formayilo, atuayilo e produyao na area do conhecimento
contemplada no projeto proposto.

Art. 39. Os projetos de pesquisa sao avaliados financeiramente pela DEGPP, nos termos do
Capitulo II deste regulamento, que considera a disponibilidade de recursos para a
Pesquisa Institucional, e neste sentido, as propostas e os proponentes sao avaliados
seguindo as seguintes prioridades:

I. propostas de professores e/ou grupos de pesquisa vinculados a Programas de
P6s-Graduayao Stricto Sensu da UNIPAR;

II. proposta de professores doutores e mestres nao vinculados a programas de P6s
Graduayao Stricto Sensu da UNIPAR, no entanto, com a participayao de
docentes desses programas e coerente com uma das linhas de pesquisa;

III. proposta de professores doutores, mestres e especialistas nao vinculados a
programas de P6s-Graduayao Stricto Sensu da UNIPAR;

IV. produyao cientifica do Ultimo trienio do grupo de pesquisa proponente do
projeto;

V. mimero de alunos de graduayao envolvidos no projelO.

Paragrafo (mico. Os recursos materiais e financeiros para 0 desenvolvimento da
Pesquisa Institucional devem ser disponibilizados gradualmente,
conforme 0 cronograma das etapas previstas nos Projetos de
Pesquisa, salvo em casos especiais apreciados pelo Diretor da
DEGPP, ouvida a Reitoria.

Art. 40. Ede responsabilidade da Diretoria Executiva de Gestilo e Auditoria de Bens Materiais
Permanentes e de Consumo - DEGAM, gerenciar as despesas de manutenyiio e
utilizayilo de materiais permanentes ou de consumo durante 0 periodo de execuyao do
projeto de pesquisa.

§ 1.° Os materiais solicitados no ProjelO de Pesquisa devem ser submetidos il
aprovayao da DEGPP.

§ 2.° Os materiais a serem utilizados na execuyao do Projeto de Pesquisa devem ser
disponibilizados pela DEGAM, gradualmente, na forma do paragrafo unico do
artigo anterior.

§ 3.° A DEGPP deve supervisionar e informar a DEGAM, ao terrnino do projeto de
pesquisa instirucional, eventuais sobras de materiais que foram solicitados.
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Art. 41.

Art. 42.

Os projetos de pesquisa, ap6s a avalia<;ao tecnico-cientifica e finance ira, sao submetidos
aaprecia<;ao da Comissao de Avalia<;ao de Projetos de Pesquisa - CAPP, responsavel
pela aprova<;ao final do projeto que antecede sua execu<;ao.

Mudanyas na equipe do projeto e/ou no encaminhamento planejado para 0 mesmo,
durante a execuyao do projeto devem ser informadas a DEGPP para conhecimento e
aplica<;ao de procedimentos cabiveis.

Paragrafo (mico. o !ider do grupo de pesquisa e responsavel por informar as
mudanyas ocorridas a DEGPP e aos demais orgaos envolvidos,
intemos elou extemos.

Art. 43.

Art. 44.

o cadastro dos projetos de pesquisa institucionais junto aDEGPP atende as seguintes
finalidades:

1. comprovayao da produyao cientifica e tecnologica da Universidade;

II. manutenyao de uma base de dados centralizada das iniciativas de pesquisa da
UNIPAR para fins de acompanhamento, divulgayao e relatorios oficiais;

Ill. solicita<;ao de beneficios que envolvam sele<;ao por merito, como bolsas de
inicia<;iio cientifica e recursos financeiros;

IV. subsidio il formulayiio de politicas e programas institucionais de pesquisa; e

V. instrumentalizayao para capta<;ao de recursos extemos para 0 desenvolvimento
de projetos de pesquisa e extensiio.

CAPirULOXI
Do Acompanhamento da Execu<;iio de Projetos

o acompanhamento da execuyao dos projetos de pesquisa e realizado por meio da
avaliayao anual do grupo de pesquisa considerando as publicayoes cientificas, a
participa<;iio em eventos cientificos, a participa<;iio discente e 0 impacto cientifico destas
atividadcs.

§ 1.° As publica<;oes cientificas consideradas para fins de avaliayao sao: resumos,
resurnos expandidos e trabalhos completos publicados em anais de eventos;
livros e capitulos de livros; material didatico produzido; artigos publicados em
jomais e revistas indexados ou de interesse publico.

§ 2.° A participa<;ao em eventos cientificos, considerada para fins de avalia<;ao, e
comprovada pela apresentayiio de trabalhos envolvendo 0 grupo de pesquisa.

§ 3.° A participayiio discente, considerada para fins de avaliayao, e pontuada pela
participayiio de a1unos da UNIPAR vinculados ao grupo de pesquisa em
produ<;oes cientificas, eventos cientificos e demais atividades do grupo.
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§ 4.° 0 impacto cientffico, considerado para fins de avalia<yao, e pontuado pela
abrangencia (local, regional, nacional ou intemacional) do evento, com ISBN
(International Standard Book Number) ou ISSN (International Standard Serial
Number), pela tabela de qualis da Coordena<yao de Aperfei<yoamento de Pessoal
de Nivel Superior - CAPES dentro da area de conhecimento do grupo de
pesquisa elou bases indexadoras da revista.

Art. 45.

Art, 46.

Art. 47.

Art. 48.

Art. 49.

Art. 50.

Os resultados dos projetos de pesquisa devem ser apresentados no Encontro de
Inicia<yao Cientifica e F6rum de Pesquisa da UNlPAR, que ocorre no ano da execu<yao
do projeto.

o pesquisador coordenador de projeto de pesquisa institucional deve assegurar que, em
qualquer forma de publica<yilo de resultados obtidos em projetos de pesquisa aprovados
institucionalmente, seja citado 0 nome da UNrPAR como financiadora.

A propriedade intelectual dos resultados dos projetos de pesquisa institucional segue as
instru<yoes normativas da DEGPP a respeito da prote<yao de propriedade intelectual, que
determina que os produtos registniveis ou patenteaveis devem ter a UNIPAR como
titular e 0 pesquisador docente como autor.

Concluido ou interrompido 0 projeto de pesquisa, 0 pesquisador coordenador deve
encaminhar, aDEGPP, relat6rio conclusivo atraves de sistema eletr6nico proprio.

Os relatorios silo avaliados pela DEGPP quanto ao cumprimento dos objetivos
propostos, contribui<yoes da pesquisa, bern como 0 desempenho do pesquisador
coordenador de projeto de pesquisa institucional.

§ 1.° A DEGPP deve emitir parecer consubstanciado aos Coordenadores de Curso e a
DEGPA, com base nos relatorios, quanta a continuidade, suspensilo temporaria
ou cancelamento do projeto de pesquisa, bern como quaisquer solicita<yOes do
respectivo Coordenador do Curso referente acarga horaria do projeto.

§ 2.° As decisoes a que se refere 0 paragrafo anterior devem ser realizadas no tramite
normal ou, a qualquer momento, em fun<yao de irregularidades na execu<yao do
projeto.

No casu de projetos ou relatorios finais reprovados pela DEGPP, 0 pesquisador
coordenador de projeto de pesquisa inslitucional pode solicitar reconsidera<yao do
parecer anterior mediante justificativa fundamentada.

Paragrafo tinico. Caso nao seja aprovada a solicita<yao de reconsidera<yao, 0 projeto
e automaticamente cancelado, devendo ser observadas as
disposi<yoes do art. 53 deste regulamento.

Art. 51. o pesquisador coordenador de projeto de pesquisa institucional deve encaminhar para
divulga<yao, durante a realiza<yao da pesquisa ou ap6s 0 seu termino, seus resultados
atraves de publica<yao tecnico-cientifica.
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Paragrafo (mico. o pesquisador coordenador de projeto de pesquisa institucional
que niio encaminhar para divulgayiio os resultados de sua
pesquisa, atraves de publicayiio tecnico-cientifica, deve justificar
se it DEGPP, a qual julga 0 merito dajustificativa.

Art. 52.

Art. 53.

Os responsaveis pelos Projetos de Pesquisa devidamente aprovados que niio tenham sua
eXeCUyaO regular, conforme avaliayao da DEGPP e/ou os pesquisadores que possuam
qualquer fonna de inadimplencia com a DEGPP, devern fornecer esclarecimentos
consubstanciados it Comissao Avaliadora dos Projetos de Pesquisa - CAPP, cujo
parecer deve ser considerado pelo Coordenador do Curso, pelo Diretor de lnstituto
respectivo e pela DEGPA na aprovayiio da carga horaria e no desenvolvimento da
pesquisa instirucional.

A falta de esclarecimenros pelo pesquisador responsavel pelo projeto, nos tennos do
artigo anterior, ou niio provimento fundamentado pela CAPP e DEGPP enseja
suspensiio da atividade de pesquisa do coordenador e dos que inadimpliram quanto a
execuyiio do projeto, sendo todos impedidos de apresentar novos projetos no ano
seguinte, durante 0 qual devem ocupar-se de concluir 0 projeto reprovado sem
atribuiyiio de carga horaria para tal, sob pena de demissao caso recusem-se a cumprir
esta determinayao.

Paragrafo (mico. Niio havendo aprovayiio de projeto a carga horaria do pesquisador
docente e transferida para outra atividade a juizo do Coordenador
do Curso, ouvida a DEGPA.

CAPiTULO XIl
Das Disposiyoes Finais

Art. 54.

Art. 55.

Art. 56.

Art. 57.

A DEGPP deve emltJr certificados de participayiio em atividades de peSqUlsa,
devidamente cadastradas, quando solicitada pelo interessado.

Os programas e projetos de pesquisa em andamento devem ser adequados a este
regulamento.

Os casos omissos sao resolvidos pela DEGPP.

Este regulamento entta em vigor nesta data, revogadas as disposiyoes em contrario.

Anexo it Resoluyao CONSEPE n.o 17/2012, de 25105/2012.
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