
 



  
 

 
 

ANEXO I da Resolução 067/19 - COSEPE de 10/09/2019 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À 

PESQUISA, À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E À EXTENSÃO DA 

 FACULDADE DE PATO BRANCO (FADEP) 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º. O Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, à Inovação Tecnológica e à 

Extensão da FADEP concretiza o previsto pelas Políticas Institucionais específicas que 

constam no Plano de Desenvolvimento Institucional, bem como pelo Regulamento de 

Pesquisa e Iniciação Científica da FADEP; pelo Regulamento de Inovação Tecnológica e pelo 

Regulamento de Extensão. 

 

Art. 2º. O Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, à Inovação Tecnológica e à 

Extensão da FADEP visa atender a demandas de Pesquisa e Iniciação Científica, Inovação 

Tecnológica e Extensão, por isso, apresenta-se através das seguintes modalidades:  

I. Programa de Bolsas para Pesquisa Científica (ProBPC), dirigido a docentes;  

II. Programa de Voluntariado em Pesquisa Científica (ProVPC), dirigido a docentes; 

III. Programa de Bolsas para Iniciação Científica (ProBIC), dirigido a discentes;  

IV. Programa de Voluntariado em Iniciação Científica (ProVIC), dirigido a discentes; 

V. Programa de Bolsas para Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (ProBIDT), 

dirigido a docentes; 

VI. Programa de Voluntariado em Inovação e Desenvolvimento Tecnológico 

(ProVIDT), dirigido a docentes; 

VII. Programa de Bolsas para a Iniciação Tecnológica (ProBIT), dirigido a discentes; 

VIII. Programa de Voluntariado em Iniciação Tecnológica (ProVIT), dirigido a 

discentes; 

IX. Programa de Bolsas para Extensão (ProBEx - Prof), dirigido a docentes; 



  
 
X. Programa de Voluntariado em Extensão, dirigido a docentes (ProVEx – Prof); 

XI. Programa de Bolsas para Extensão (ProBEx – Acad), dirigido a discentes; 

XII. Programa de Voluntariado em Extensão, dirigido a discentes (ProVEx – Acad); 

XIII. Programa de Bolsas para o Ensino Médio (ProMedio), dirigido a alunos do Ensino 

Médio; 

XIV. Programa de Voluntariado para o Ensino Médio (ProVMedio), dirigido a alunos do 

Ensino Médio. 

 

§1º. Os Programas de Bolsa citados no caput deste artigo objetivam – através da oferta 

de bolsas mantidas com recursos da própria IES ou provenientes de agências de fomento – 

estimular a Pesquisa, a Iniciação Científica, a Inovação Tecnológica e a Extensão. 

 

§2º. Os Programas de Voluntariado citados no caput deste artigo envolvem a 

concessão de recursos econômicos (infraestrutura e equipamentos institucionais, entre 

outros) da FADEP, conforme disponibilidade e de acordo com os processos, regramentos e 

atos baixados pela IES. Exclui-se dos Programas de Voluntariado o pagamento de bolsas 

para alunos e/ou docentes da FADEP. 

 

§3º. A FADEP goza de autonomia para criar novas modalidades para o Programa 

Institucional de Apoio à Pesquisa, à Inovação Tecnológica e à Extensão, assim como 

extinguir modalidades existentes, ao encontro das demandas institucionais. 

 

Art. 3º. O Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, à Inovação Tecnológica e à 

Extensão tem como objetivo: 

I. Estimular professores pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação da 

FADEP a engajarem-se no processo de pesquisa, de inovação tecnológica e de extensão, 

contribuindo para o fortalecimento das bases científicas, para a produção e socialização de 

conhecimento e para o desenvolvimento tecnológico; 

II. Despertar as vocações científicas e empreendedoras e incentivar talentos potenciais 

entre docentes e alunos de graduação e de pós-graduação, mediante a participação desses 

em projetos de Pesquisa, de Inovação Tecnológica e de Extensão; 



  
 
III. Proporcionar ao aluno, orientado por docente, a aprendizagem de técnicas e 

métodos científicos, o aguçamento do pensar e da criatividade decorrentes das condições 

criadas pelo confronto direto com problemas de pesquisa, com desafios postos pelo 

desenvolvimento tecnológico e pelas ações extensionistas; 

IV. Fomentar a continuidade e o aprofundamento de estudos, qualificando quadros 

para os programas de pós-graduação e para o mundo do trabalho, que exigem profissionais 

com perfil questionador, inovador e sensível as demandas da sociedade; 

V. Contribuir de forma decisiva para a consolidação das Linhas de Pesquisa 

Institucionais. 

 

Art. 4º. O Programa de Bolsas para Pesquisa Científica (ProBPC); o Programa de 

Voluntariado em Pesquisa Científica (ProVPC); o Programa de Bolsas para Iniciação 

Científica (ProBIC); o Programa de Voluntariado em Iniciação Científica (ProVIC); o Programa 

de Bolsas para Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (ProBIDT); o Programa de 

Voluntariado em Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (ProVIDT); o Programa de Bolsas 

para Iniciação Tecnológica (ProBIT); o Programa de Voluntariado em Iniciação Tecnológica 

(ProVIT); os Programa de Bolsas para Extensão (ProBEx) dirigidos a docentes e alunos; os 

Programas de Voluntariado em Extensão (ProVex); o Programa de Bolsas para o Ensino 

Médio (ProMedio) e o Programa de Voluntariado para o Ensino Médio (ProVMedio) têm como 

finalidades: 

I. Auxiliar financeiramente e/ou economicamente os docentes envolvidos em Projetos 

de Pesquisa, Inovação Tecnológica e/ou Extensão registrados e aprovados 

institucionalmente; 

II. Auxiliar financeiramente e/ou economicamente acadêmicos dos cursos de 

graduação e/ou pós-graduação da FADEP envolvidos em Projetos de Pesquisa, Inovação 

Tecnológica e/ou Extensão registrados e aprovados institucionalmente; 

III. Auxiliar financeiramente e/ou economicamente estudantes de Ensino Médio 

regularmente matriculados em colégios situados na região de abrangência da FADEP, 

envolvidos em Projetos de Pesquisa e Inovação Tecnológica aprovados pela FADEP. 

 

 

 



  
 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 5º. O gerenciamento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, à Inovação 

Tecnológica e à Extensão da FADEP, no que se refere a sua administração, monitoramento 

e avaliação, é de responsabilidade da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Inovação (COPPEX), nos termos dos Regulamentos de Pesquisa e Iniciação Científica; 

Inovação Tecnológica; e Extensão vigentes, que baixará atos necessários à sua execução. 

 

Art. 6º. A COPPEX contará com o apoio de coordenações específicas que atuam de 

forma adjunta ao setor e de comissões institucionais específicas, com o objetivo de contribuir 

para a execução das diretrizes do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, à Inovação 

Tecnológica e à Extensão da FADEP. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS BOLSAS 

 

Art. 7º. O apoio financeiro dar-se-á através de Bolsas para Pesquisa, Iniciação 

Científica, Inovação Tecnológica, Iniciação Tecnológica e Extensão fixadas de acordo com a 

disponibilidade e aprovação de recursos para tal finalidade no orçamento anual da IES e 

disponibilizadas, preferencialmente, a partir de editais publicados pela COPPEX. 

 

Art. 8º. É permitida a captação de recursos externos para o fomento à Pesquisa, à 

Iniciação Científica, à Inovação Tecnológica e à Extensão por iniciativa da FADEP ou por 

iniciativa dos pesquisadores, de acordo com editais e regramentos estabelecidos por 

agências de fomento ou condições previstas por outras instâncias externas, sem descuidar 

das normativas institucionais. 

 

Art. 9°. As Bolsas de Pesquisa Científica; de Inovação e Desenvolvimento 

Tecnológico; e de Extensão dirigidas a docentes serão concedidas no valor equivalente a 



  
 

hora docente/titulação, sendo que a quantidade de horas disponíveis será tornada pública 

em edital. 

 

Art. 10. O valor das Bolsas de Iniciação Científica ou Iniciação Tecnológica consistirá 

ao equivalente a um intervalo entre 50% e 75% do valor de Bolsa ofertada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), seguindo a variação de cada 

modalidade apresentada pelo CNPq, e será deduzido das mensalidades do curso no qual o 

estudante bolsista está matriculado na FADEP. Caso o aluno selecionado seja beneficiário 

do FIES, PROUNI ou similar, e em função disso o valor da bolsa seja superior ao da 

mensalidade paga pelo aluno, caberá a FADEP definir a forma como realizará o repasse do 

valor referente à bolsa ao aluno. 

 

Art. 11. As Bolsas serão concedidas para integrantes de projetos 

aprovados/vinculados à COPPEX. No caso de Projetos de Pesquisa, a coordenação do 

projeto deverá ser realizada por docente da FADEP com titulação Stricto Sensu e com 

produção científica relevante nos últimos três anos, ressalvados casos especiais ao encontro 

das políticas institucionais e/ou regras previstas em Edital. 

 

Art. 12. São exemplos de critérios que poderão ser considerados para a concessão 

de bolsas previstas por este Programa: 

I. Titulação docente; 

II. Mecanismos de transmissão dos resultados para a sociedade, através de 

publicações indexadas pelo Qualis/CAPES, submissão a eventos científicos, realização de 

ações extensionistas, entre outros; 

III. Relação entre a formação acadêmica, experiência científica e/ou profissional do 

docente responsável pelo projeto e registrada no currículo disponível na plataforma Lattes do 

CNPq com a temática a ser abordada pelo projeto; 

IV. Consistência teórico-metodológica do projeto; 

V. Relevância e contribuição do projeto para a promoção do desenvolvimento 

científico, tecnológico, humano, cultural, socioeconômico sustentável e solidário, 

especialmente quando apresentar potencial para atender a demandas/necessidades sociais, 

científicas e tecnológicas que emergem da região de abrangência da FADEP; 



  
 
VI. Participação de ao menos um aluno de graduação ou de pós-graduação 

regulamente matriculado na FADEP; 

VII. Articulação com o projeto pedagógico de um ou mais cursos de graduação e/ou 

de curso de Pós-graduação da FADEP; 

VIII. Articulação com ao menos uma Linha de Pesquisa fomentada pela instituição; 

IX. Plano de trabalho proposto para o bolsista; 

X. Outros, conforme especificidade do recurso disponível. 

 

Art. 13. São obrigações do bolsista: 

I. Respeitar as Políticas Institucionais, regulamentos específicos e regras previstas em 

editais, bem como agir ao encontro dos princípios ético-científicos que regem a pesquisa, a 

inovação e a extensão; 

II. Cumprir o disposto no projeto cadastrado junto à COPPEX;  

III. Apresentar relatórios parciais e final das atividades desenvolvidas; 

IV. Participar de atividades e eventos propostos pela COPPEX; 

V. Nas publicações e trabalhos apresentados, assim como em ações extensionistas, 

fazer referência a sua condição de bolsista da IES. 

 

Art. 14. O docente coordenador do projeto é o responsável pelo planejamento e gestão 

das atividades do(s) bolsista(s), devendo comunicar à COPPEX qualquer irregularidade ou 

inobservância do que consta neste documento ou nos Regulamentos de Pesquisa e Iniciação 

Científica; Inovação Tecnológica e Extensão. 

 

Art. 15. O desenvolvimento do trabalho dos bolsistas será acompanhado por meio de 

relatórios parciais e final, a partir de modelos definidos pela COPPEX. 

 

Art. 16. O desrespeito às Políticas Institucionais, bem como o descumprimento de 

regulamentos, editais e demais regramentos institucionais poderão acarretar o cancelamento 

imediato da bolsa, dispensando necessidade de comunicação prévia por parte da FADEP. 

 

 

 



  
 
Art. 17. Somente farão jus ao Certificado de Bolsista, após o encerramento do período 

de vigência da bolsa, docentes e discentes que tiverem cumprido com suas obrigações frente 

ao projeto cadastrado junto à COPPEX, incluindo a entrega de todos os relatórios (parciais e 

final), bem como de documentos que comprovem a transmissão de resultados para a 

sociedade conforme previsto. 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 18. Em caso de desligamento do quadro de funcionários da FADEP do docente 

beneficiado por programa previsto por este Regulamento, assim como de desistência, 

trancamento de matrícula ou encerramento de vínculo com a FADEP por parte de aluno 

beneficiado, ficam docente ou aluno impedidos de dar continuidade ao projeto cadastrado 

junto à COPPEX, cessando também o benefício. Por outro lado, reconhecem que a FADEP 

poderá eleger outro docente e/ou discente para substituir aquele(s) que se ausentar(em) para 

dar continuidade ao projeto institucionalizado. 

 

Art. 19. Este Programa de Apoio à Pesquisa, à Inovação Tecnológica e à Extensão 

entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (COSEPE). 

 


