
 

     



                                       

 

ANEXO I da Resolução 052/19 - COSEPE de 08/04/2019 

 

 

  

 

 

REGULAMENTO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

DA FACULDADE DE PATO BRANCO (FADEP) 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º. O desenvolvimento da Pesquisa e da Iniciação Científica está pautado em 

políticas institucionais específicas explicitadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); no Regimento Geral da IES; neste Regulamento; bem como em 

instruções normativas específicas aprovadas pelo Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (COSEPE) e nos princípios éticos e científicos que regem à 

comunidade acadêmico-científica. 

  

Parágrafo único: Este Regulamento tem por objetivo contribuir para a implantação 

da Política de Pesquisa e Iniciação Científica (FADEP) explicitada no PDI. 

 

Art. 2º. A FADEP, partindo do princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, compreende a Pesquisa como um processo científico de 

questionamento sobre a realidade, interpretação e produção de conhecimentos 

que, dada a sua complexidade e ao seu potencial, constitui-se em uma das forças 

transformadoras da sociedade.  

 

Art. 3º. Por Iniciação Científica a FADEP compreende a atividade de investigação 

realizada por acadêmicos de graduação e/ou pós-graduação e por estudantes de 

Ensino Médio, orientada por docente-pesquisador com Projeto de Pesquisa 



                                       

 

institucionalizado junto à Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e 

Inovação (COPPEX) da FADEP, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos 

científicos, a apreensão e o desenvolvimento de novos conhecimentos e o 

fortalecimento da formação integral do sujeito.  

 

Art. 4º. A partir da Pesquisa, da Iniciação Científica e da Inovação Tecnológica, a 

FADEP objetiva fortalecer o espírito da investigação científica aplicada ao ensino; 

fomentar a iniciação científica de acadêmicos de graduação e pós-graduação da 

IES, assim como de estudantes de Ensino Médio; promover a interpretação e a 

produção de conhecimento; incentivar o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de 

tecnologias; estimular a inovação, o desenvolvimento de processos e produtos, o 

pensamento reflexivo e criativo, o crescimento intelectual; contribuir para o 

aperfeiçoamento docente, tanto nos campos pedagógico e de formação específica; 

otimizar a qualidade do ensino ofertado; e promover a transmissão dos resultados 

das atividades de Pesquisa, Iniciação Científica e Inovação Tecnológica para a 

sociedade.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 5º.  A Pesquisa na FADEP ordena-se a partir da seguinte estrutura: 

I. Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (COSEPE); 

II. Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação (COPPEX); 

III. Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica; 

IV. Comissão Científica Institucional; 

V. Grupos de Pesquisa. 

 

Parágrafo único: As atribuições do COSEPE estão previstas no Regimento Geral 

da FADEP. 

 

 

 

 



                                       

 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 

INOVAÇÃO 

 

Art. 6º. A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 

(COPPEX) é o órgão executivo da administração superior responsável pela 

formulação e proposição de políticas, diretrizes e normas para a Pós-graduação, a 

Pesquisa, a Extensão e a Inovação Tecnológica, assim como pelo planejamento e 

gestão de ações em seu campo de atuação.  

 

Art. 7º. A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 

(COPPEX) será exercida pelo coordenador da COPPEX, um docente, com 

titulação acadêmica Stricto Sensu, nomeado para a função pela Direção Geral da 

FADEP. 

 

Art. 8º. Para a concretização das políticas institucionais de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica e para o sucesso das ações 

planejadas, a COPPEX pode contar com o suporte de outros setores e atores 

institucionais designados para esse fim. 

 

Art. 9º. Compete à COOPEX, de acordo com o Regimento Geral da FADEP: 

I. Executar as políticas institucionais definidas pelo Conselho de Administração 

Superior (CAS) e pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(COSEPE); 

II. Zelar pela implementação das políticas institucionais previstas no PDI, 

especialmente aquelas vinculadas ao escopo da COPPEX, assim como propor 

(re)formulações; 

III. Assegurar o respeito ao Regimento Geral e a este Regulamento, propondo 

(re)formulações ou atualizações sempre que necessário; 

IV. Estimular, coordenar, supervisionar, avaliar e executar ações de Pós-

graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica, encaminhando projetos 

para apreciação dos órgãos competentes quando for o caso; 



                                       

 

V. Implementar, coordenar e avaliar programas de concessão de bolsas de 

Pesquisa e/ou Iniciação Científica, Inovação Tecnológica, Pós-graduação e 

Extensão, bem como outras modalidades de bolsa vinculadas ao escopo da 

COPPEX; 

VI. Fomentar a qualificação permanente dos cursos de Pós-graduação, da 

Pesquisa, da Iniciação Científica, da Extensão e da Inovação Tecnológica; 

VII. Implementar, em conjunto com as demais instâncias institucionais, planos de 

formação e aperfeiçoamento do corpo docente e de outros profissionais que atuam 

na instituição; 

VIII. Promover a integração das atividades de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão 

e Inovação Tecnológica com as demais atividades da IES; 

IX. Colaborar juntamente com as demais instâncias institucionais para a realização 

de ações institucionais e interinstitucionais, nacionais e internacionais, 

especialmente com outras IES, agências de avaliação e de fomento, visando ao 

fortalecimento da mobilidade acadêmica e da internacionalização; 

X. Incentivar a transmissão dos resultados de projetos de Pesquisa, Iniciação 

Científica e Inovação Tecnológica para a sociedade, através da realização ou 

fomento à participação em eventos científicos e/ou de inovação tecnológica, 

estímulo à publicação em periódicos e promoção de ações extensionistas.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO ADJUNTA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Art. 10. A Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica é a instância 

vinculada à COPPEX responsável pela execução das políticas, dos programas e 

das normas institucionais para a Pesquisa e a Iniciação Científica. 

 

Art. 11. A Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica será exercida 

por um coordenador adjunto de Pesquisa e Iniciação Científica, um docente, com 

titulação acadêmica Stricto Sensu, nomeado para a função pela Direção Geral da 

FADEP. 

 

Art. 12. Compete à Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica: 



                                       

 

I. Executar as políticas e os programas institucionais de Pesquisa e Iniciação 

Científica; 

II. Assegurar o respeito a este Regulamento; 

III. Planejar em conjunto com a Coordenação da COPPEX ações de Pesquisa e 

Iniciação Científica, bem como promover a implantação das ações aprovadas; 

IV. Elaborar relatórios e documentos referentes às ações de Pesquisa e Iniciação 

Científica; 

V. Dar suporte aos Grupos de Pesquisa; 

VI. Fomentar a Pesquisa e a Iniciação Científica na FADEP, mobilizando docentes 

e discentes e orientando a elaboração de projetos de pesquisa e demais 

documentos; 

VII. Contribuir para a permanente integração da Pesquisa com a Graduação, a 

Pós-graduação, a Extensão e o programa de Inovação, cooperando para a plena 

realização de ações institucionais e promoção da inovação tecnológica e de ações 

extensionistas; 

VIII. Dar suporte à Comissão Científica Institucional da FADEP; 

IX. Promover relacionamento com organismos e agências de fomento à Pesquisa, 

provendo o suporte necessário para a formalização dos processos tanto interna 

quanto  interinstitucionalmente; 

X. Propor editais de bolsa e fomento à Pesquisa e à Iniciação Científica e à 

Inovação Tecnológica, a partir de recursos da IES e provenientes de 

organismos/agências de fomento, dirigidos a docentes e colaboradores da FADEP; 

acadêmicos de cursos de graduação e Pós-graduação da FADEP; e estudantes de 

Ensino Médio; 

XI. Incentivar a transmissão dos resultados de projetos de Pesquisa e Iniciação 

Científica para a comunidade científica em âmbito local, regional, nacional e 

internacional, através da realização ou fomento à participação em eventos 

científicos e estímulo à publicação preferencialmente em periódicos indexados pelo 

Qualis/CAPES; 

XII. Coordenar a edição de periódicos científicos institucionais, primando pela 

indexação dos mesmos no sistema brasileiro de avaliação de periódicos 

Qualis/CAPES; 

XIII. Organizar a guarda documental de projetos, pareceres, relatórios e outros 

documentos relativos à Pesquisa e à Iniciação Científica. 



                                       

 

 

 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO CIENTÍFICA INSTITUCIONAL 

 

Art. 13. A Comissão Científica Institucional é responsável pelo apoio à execução 

das atividades de Pesquisa, Iniciação Científica, Pós-graduação, Extensão e 

Inovação Tecnológica no âmbito da FADEP. 

 

Parágrafo único: A Comissão Científica Institucional está vinculada à COPPEX e 

mais especificamente à Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica. 

 

 

Art. 14. A Comissão Científica Institucional é composta pelos seguintes 

integrantes: 

I. Coordenador Adjunto de Pesquisa e Iniciação Científica, que a presidirá; 

II. Coordenador Adjunto de Extensão; 

III. Coordenador do Núcleo de Inovação, Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização; 

IV. Coordenadores dos Cursos de Pós-graduação; 

V. Coordenadores dos Cursos de Graduação;  

VI. Um docente por Curso de Graduação, com titulação Stricto Sensu 

(preferencialmente com título de doutor); 

 

Parágrafo único: Os integrantes a que se refere o inciso VI serão indicados pelas 

Coordenações de Cursos de Graduação e exercerão a função durante um período 

de 2 (dois) anos a contar da data da publicação da Portaria, ficando facultada a 

recondução. 

 

Art. 15.  Compete à Comissão Científica Institucional: 

I. Avaliar projetos de Pesquisa, de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica 

encaminhados à COPPEX; 



                                       

 

II. Apreciar as documentações enviadas por solicitantes de bolsa de Pesquisa, 

Iniciação Científica e Inovação Tecnológica, assim como outras modalidades de 

bolsa, ao encontro das regras definidas em editais específicos; 

III. Organizar, juntamente com as Coordenações que integram a COPPEX, eventos 

científicos e de inovação tecnológica promovidos pela FADEP; 

IV. Elaborar editais para chamada de artigos científicos, resenhas, relatos de 

experiência, entre outras produções a serem apresentadas em eventos científicos 

da FADEP, bem como organizar os anais desses eventos; 

V. Contribuir para a qualificação contínua das produções técnico-cientificas de 

docentes e discentes da FADEP; 

VI. Contribuir com os processos de avaliação das atividades de Pesquisa (Grupos 

de Pesquisa, Projetos de Pesquisa, entre outras) nos termos deste Regulamento, 

por meio de critérios, metodologias e instrumentos elaborados para tal fim; 

VII. Emitir pareceres sobre Relatórios de Pesquisa, Iniciação Científica e Inovação 

Tecnológica, bem como sobre outros documentos ou processos a pedido da 

Coordenação da COPPEX. 

 

Art. 16. A Comissão Científica Institucional reunir-se-á sempre que convocada pela 

Coordenação de Pesquisa, pela Coordenação da COPPEX ou por alguma das 

Coordenações Adjuntas do setor, para o cumprimento das funções que lhe 

competem. 

 

§1º. Cabe ao responsável pela convocação da reunião da Comissão Científica 

Institucional definir pela convocação de todos os integrantes ou de apenas parte da 

Comissão, considerando o(s) campo(s) do conhecimento ao(s) qual(is) a(s) 

demanda(s) se refere(m). 

 

§2º. A pauta e a ata deverão ser elaboradas pelo responsável pela convocação da 

reunião. 

 

 

 

 

 



                                       

 

CAPÍTULO VI 

DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 17. Por Grupo de Pesquisa (GP) compreende-se, ao encontro do 

entendimento do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP) vinculado ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): um 

conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, 

eventualmente, duas lideranças, cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a 

experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou tecnológico; no qual 

existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa; cujo 

trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa que subordinam-se 

ao grupo (e não ao contrário); e que, em algum grau, compartilha instalações e 

equipamentos. 

 

Parágrafo único: De acordo com o DGP/CNPq, um Grupo de Pesquisa pode ser 

composto por apenas um pesquisador e estudantes. 

 

Art. 18. Podem integrar os Grupos de Pesquisa vinculados à FADEP:  

I. Docentes, discentes e auxiliares de administração escolar da FADEP;  

II. Docentes e estudantes vinculados formalmente a outras IES;  

III. Estudantes de programas Stricto Sensu;  

IV. Profissionais vinculados a institutos de pesquisa ou organizações em relação as 

quais as temáticas de pesquisa guardam relação estreita;  

V. Estudantes de Ensino Médio regularmente matriculados em colégios situados na 

região de abrangência da FADEP;  

VI. Docentes de Ensino Médio vinculados a colégios com sede na região de 

abrangência da FADEP. 

 

Art. 19. A liderança dos Grupos de Pesquisa da FADEP será sempre exercida por 

pesquisador-docente da FADEP, com titulação acadêmica Stricto Sensu, havendo 

sempre um líder e, se necessário, um vice-líder por GP. 

   



                                       

 

Art. 20. A formalização dos Grupos de Pesquisa deve ser feita junto à COPPEX 

pelo candidato a líder do GP, através da submissão a qualquer tempo de 

documento específico, que será apreciado a partir de critérios como:  

I. A clareza dos temas/objetos de estudo; 

II. A relevância e a contribuição da pesquisa para a promoção do desenvolvimento 

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

III. As demandas/necessidades sociais, científicas e tecnológicas que emergem da 

região de abrangência da FADEP; 

IV. A articulação do GP com o projeto pedagógico de um ou mais cursos de 

graduação e/ou com a Pós-graduação da FADEP; 

V. A articulação com ao menos uma Linha de Pesquisa fomentada pela instituição;  

VI. A titulação e liderança científica do candidato a líder do GP registrada no 

currículo disponível na plataforma Lattes do CNPq; 

VII. As experiências dos demais integrantes do GP acumuladas ao longo da 

formação acadêmica e/ou inserção professional e social de cada um, registradas 

nos respectivos currículos disponíveis na plataforma Lattes do CNPq; 

VIII. A definição de mecanismos de transmissão dos resultados para a sociedade, 

através de publicações indexadas pelo Qualis/CAPES, submissão de produção a 

eventos científicos e/ou realização de ações extensionistas. 

IX. A pertinência do GP para a consolidação da Pesquisa, da Pós-graduação, da 

Extensão e da  Inovação na FADEP; 

 

§1º. A Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica elaborará parecer 

sobre as propostas de criação de Grupos de Pesquisa, que seguirá para análise e 

chancela da Coordenação da COPPEX, Direção Acadêmica e Direção Geral, nesta 

ordem. 

 

§2º. Após análise de todas as instâncias, o parecer final será encaminhado pela 

Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica ao candidato a líder do 

GP. 

 

Art. 21. Ao líder do Grupo de Pesquisa compete: 

I. Formalizar o GP junto à COPPEX por meio de documento específico; 

II. Planejar e gerir as ações do GP;  



                                       

 

III. Organizar e presidir reuniões periódicas com os integrantes do GP, bem como 

registrá-las em ata; 

IV. Acompanhar e registrar a execução dos projetos de pesquisa e demais 

atividades promovidas pelo GP; 

V. Comunicar à COPPEX a ocorrência de mudanças estruturais do GP, como 

alteração do líder do Grupo, vice-líder, linha de pesquisa, entre outros; 

VI. Representar o GP junto aos órgãos da FADEP e participar de reuniões 

convocadas pela instituição; 

VII. Representar o GP junto a órgãos externos; 

VIII. Propor parcerias ou convênios que contribuam para a consecução dos 

objetivos do GP;  

IX. Documentar o trabalho desenvolvido pelo grupo, especialmente os resultados 

de pesquisa, estimulando a produção de relatórios, artigos científicos, entre outros, 

contribuindo para a transmissão dos resultados à sociedade; 

X. Apresentar relatório das atividades do GP sempre que solicitado pela COPPEX. 

 

Art. 22. Aos integrantes do Grupo de Pesquisa compete: 

I. Contribuir com a produção científica, tecnológica e/ou artística do GP; 

II. Participar proativamente das reuniões do GP; 

III. Participar de eventos técnico-científicos relacionados à temática e aos objetivos 

do GP; 

IV. Atender às exigências de produção científica estabelecidas pelo GP e por este 

Regulamento. 

 

Art. 23. Os Grupos de Pesquisa poderão ser submetidos à avaliação institucional a 

qualquer tempo. 

 

Art. 24. Os Grupos de Pesquisa serão descredenciados institucionalmente quando 

descumprirem suas obrigações junto à COPPEX, as regras previstas por este 

Regulamento ou por outros documentos norteadores de práticas institucionais, 

assim como faltarem com a ética. 

 

 

 



                                       

 

CAPÍTULO VII 

DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

Art. 25. Por Linha de Pesquisa (LP) a FADEP adota a compreensão exposta pelo 

DGP/CNPq, segundo o qual as LPs representam temas aglutinadores de estudos 

científicos que se fundamentam em tradição investigativa. Ou seja, são temáticas 

frequentemente abordadas nas ações de pesquisa e de desenvolvimento 

tecnológico. 

 

Art. 26. As LPs que representam a tradição investigativa na FADEP abordam 

temas transversais aos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela IES e 

estão explicitadas no PDI. 

 

Art. 27. As Linhas de Pesquisa subordinam-se aos Grupos de Pesquisa.  

 

Art. 28. Os GPs podem trabalhar com uma ou mais LPs, sendo que os projetos 

desenvolvidos pelos GPs podem abordar temáticas de uma ou mais linha, assim 

como temáticas inovadoras que podem se consolidar em novas LPs.  

 

Art. 29. Os integrantes de um GP podem desenvolver pesquisas vinculadas a uma 

ou mais LPs abordadas pelo GP. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

 

Art. 30. Por Projeto de Pesquisa a FADEP compreende, desde o documento que 

formaliza as intenções científicas de um pesquisador ou de um grupo de 

pesquisadores em relação a determinado objeto de pesquisa, ao processo de 

investigação científica em si, inclusive os resultados documentados através de 

relatórios, artigos ou outras produções de natureza técnico-científica.  

 

Art. 31. Todos os Projetos de Pesquisa propostos por pesquisadores da FADEP 

devem ser institucionalizados nos termos deste Regulamento. 



                                       

 

 

Art. 32. A institucionalização destina-se a todas as modalidades de Projetos de 

Pesquisa, inclusive os não vinculados a Grupos de Pesquisa ou aprovados por 

editais externos de agência de fomento, ou elaborados no âmbito de termos de 

convênio, acordos de cooperação técnico-científica ou similares. 

 

Art. 33. A institucionalização dos Projetos de Pesquisa deve ser feita junta à 

COPPEX, por docente-pesquisador da FADEP com titulação Stricto Sensu, 

responsável pelo projeto, a qualquer tempo, através da protocolização de 

documentação específica, cabendo à COPPEX a emissão de parecer. 

 

Art 34. Entre os critérios utilizados para a apreciação dos Projetos de Pesquisa 

estão: 

I. A clareza dos temas/objetos de estudo; 

II. A relevância e a 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; 

III. A articulação com o projeto pedagógico de um ou mais cursos de graduação 

e/ou de um curso de Pós-graduação da FADEP; 

IV. A articulação com ao menos uma Linha de Pesquisa fomentada pela instituição;  

V. A relação entre a formação acadêmica, experiência científica e/ou profissional 

do docente-pesquisador responsável pelo projeto e registrada no currículo 

disponível na plataforma Lattes do CNPq com a temática a ser abordada pelo 

Projeto de Pesquisa; 

VI. A participação de ao menos um aluno de graduação ou de pós-graduação 

regulamente matriculado na FADEP; 

VII. A definição de mecanismos de transmissão dos resultados para a sociedade, 

através de publicações, preferencialmente indexadas pelo Qualis/CAPES, 

submissão a eventos científicos e/ou realização de ações extensionistas. 

 

Art. 35. Os projetos aprovados em editais externos de agências de fomento e no 

âmbito de acordos de cooperação devem, obrigatoriamente, ser formalizados junto 



                                       

 

à COPPEX,  imediatamente após a publicação do resultado final de aprovação pela 

instituição ao qual foi submetido, porém, ficam dispensados de avaliação de forma 

e mérito no âmbito da COPPEX. 

 

§1º. Nestes casos, o docente-pesquisador da FADEP responsável pelo projeto 

deverá protocolizar junto à COPPEX: 

I. O projeto aprovado (na íntegra); 

II. Comprovante de aprovação do projeto por agência de fomento e/ou instância 

externa com a qual firmou-se acordo de cooperação técnico-científica ou similar; 

 

§2º. A formalização do projeto na COPPEX não dispensa o proponente 

responsável pela apresentação de documentos e dos resultados parciais ou finais à 

agência de fomento e/ou à(s) instituição(ões) externa(s), conforme termos do edital 

ou convênio externos.   

 

Art. 36. Cabe ao docente-pesquisador da FADEP responsável pelo projeto:  

I. Formalizar o Projeto de Pesquisa junto à COPPEX; 

II. Planejar e gerir as ações do Projeto de Pesquisa; 

III. Elaborar, juntamento com acadêmico(s) de Iniciação Científica, o Plano de 

Trabalho do estudante bolsista, bem como proceder com seu acompanhamento e 

prestar as devidas orientações ao(s) bolsista(s);  

IV. Responder pelo projeto junto aos órgãos da FADEP e a órgãos externos; 

V. Submeter projetos que envolvem pesquisas com seres humanos ou o uso de 

animais, respectivamente, ao CEP e ao CEUA, nos termos da legislação vigente. 

VI. Documentar o trabalho desenvolvido pelos integrantes do projeto, 

especialmente os resultados de pesquisa, no formato de relatórios, artigos 

científicos, entre outros, contribuindo para a transmissão dos resultados à 

sociedade; 

VII. Apresentar relatório das atividades do projeto sempre que solicitado pela 

COPPEX, e relatório final até 30 (trinta) dias após o término do período de 

execução do projeto. 

 

Art. 37. Os Projetos de Pesquisa institucionalizados ficam habilitados a concorrer a 

editais internos de fomento à Pesquisa e à Iniciação Científica, salvo exceções 



                                       

 

previstas em edital, ou se já contemplados por editais externos de agências de 

fomento ou outras instâncias externas. 

 

Art 38. Os Projetos de Pesquisa poderão ser submetidos à avaliação institucional. 

 

Art. 39. Os Projetos de Pesquisa, Iniciação Científica e Inovação Tecnológica 

serão descredenciados institucionalmente quando houver o descumprimento das 

obrigações  junto à COPPEX, das regras previstas por este Regulamento ou por 

outros documentos norteadores de práticas institucionais, assim como quando 

algum de seus integrantes faltar com a ética no exercício de atividades vinculadas 

ao projeto. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DO FOMENTO À PESQUISA E À INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Art. 40. O fomento à Pesquisa e à Iniciação Científica será realizado por meio de 

recursos próprios da FADEP, aprovados e disponíveis para tal finalidade no 

orçamento anual da IES, assim como por meio de recursos provenientes de 

agências de fomento ou outras instâncias externas. 

 

Art. 41. A captação de recursos externos para o fomento à Pesquisa e à Iniciação 

Científica será feita por iniciativa da FADEP ou por iniciativa dos pesquisadores, de 

acordo com editais e regramentos estabelecidos pelas agências de fomento ou 

condições previstas por outras instâncias externas. 

 

Art. 42. Os recursos destinados ao fomento da Pesquisa e da Iniciação Científica 

gerenciados pela FADEP serão repassados por meio de editais específicos, 

lançados de acordo com a disponibilidade de recursos, o calendário acadêmico da 

FADEP e as regras fixadas pelos organismos financiadores. 

 

Art. 43. A participação de docentes, discentes, auxiliares de administração escolar, 

estudantes de Ensino Médio, entre outros, em Projetos de Pesquisa 

institucionalizados pela COPPEX pode-se dar de forma voluntária, ou seja, sem 



                                       

 

que haja a percepção de remuneração em espécie em função da realização das 

atividades que constam no projeto. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 44. O descumprimento deste Regulamento, no todo ou em parte, pode 

acarretar o descredenciamento do projeto e/ou dos pesquisadores, sejam eles 

discentes, docentes, auxiliares de administração escolar ou membros da 

comunidade externa, sendo que os mesmos também ficam impedidos de ter novos 

projetos avaliados pela COPPEX e de participar de editais publicados pelo setor.  

 

Art. 45. A COPPEX poderá submeter à aprovação dos Conselhos Superiores da 

FADEP regulamentos complementares a este, bem como definir com autonomia no 

âmbito de suas atribuições regras específicas para as atividades vinculadas ao 

setor, sem infringir os princípios propostos por este Regulamento. 

 

Art. 46. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela COPPEX e, 

quando necessário, pelas Direções Acadêmica e Geral, nesta sequência. 

 

 


