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Capítulo I 

Da Definição e da Denominação 

Artigo 1º 

O Centro de Estudos Estratégicos do Planejamento Espacial Marinho – CEDEPEM – 

conforma comunidade de pesquisadores voltada para a produção e avanço do conhecimento, 

mediante ênfase na multidisciplinaridade dos Estudos Estratégicos e do Planejamento 

Espacial Marinho em todas as suas vertentes. 

Parágrafo Único. O CEDEPEM, como e enquanto uma unidade acadêmica, não se vincula 

a qualquer partido nem a qualquer ideologia política. 

 

Artigo 2º 

O CEDEPEM resulta de parceria entre a Universidade Federal de Pelotas, por meio do 

Grupo de Pesquisa “Política Internacional e Gestão do Espaço Oceânico”, registrado no 

CNPq, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol/UFPel) e 

ao Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF), 

através do seu Núcleo de Estudos Avançados (NEA). A parceria foi devidamente aprovada 

pelo colegiado do PPGCPol/UFPel e pelo colegiado do INEST/UFF. 

 

 

Capítulo II 

Da Missão, Dos Objetivos e das Atividades  

Artigo 3º 

O CEDEPEM tem como finalidade a promoção, a produção, a formação de recursos 

humanos qualificados e a difusão do conhecimento, com ênfase na multidisciplinaridade, 

para a sociedade em geral e, em particular, para os agentes formuladores de políticas 

públicas nas áreas de atuação do CEDEPEM. 
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Artigo 4º 

O CEDEPEM possui como principais objetivos: 

1. Constituir, desenvolver e consolidar redes colaborativas de estudos e pesquisas, 

centradas em grupos de pesquisa localizados no Brasil e no exterior, nas suas áreas 

de atuação; 

2. Incentivar e propiciar a capacitação e valorização de professores, pesquisadores, 

estudantes e demais interessados no âmbito dos campos de atuação do CEDEPEM, 

com especial atenção às novas gerações de pesquisadores; 

3. Irradiar a produção do CEDEPEM para associações comunitárias, sindicatos, escolas 

públicas, prefeituras, governos estaduais e administração federal, visando difundir a 

importância dos assuntos marítimos para a sociedade brasileira; 

4. Criar e tornar acessível um banco de dados e uma biblioteca virtual no campo das 

competências e saberes do CEDEPEM; 

5. Produzir conteúdo na forma de boletins, e-book, podcasts, livros, artigos, vídeos-

aulas, minicursos, etc.; 

6. Realizar seminários, simpósios, encontros, mesas-redondas e demais eventos 

acadêmicos nas áreas de atuação do CEDEPEM; 

7. Incentivar a presença dos participantes do CEDEPEM em eventos acadêmicos; 

8. Buscar a ampliação de parcerias acadêmicas no plano nacional e internacional; 

9. Disponibilizar consultoria técnica para agentes públicos e privados, no país e no 

exterior, no âmbito das áreas de atuação do CEDEPEM. 

 

Artigo 5º 

As atividades desenvolvidas no âmbito do CEDEPEM orientar-se-ão pelos seguintes 

princípios: 

1. Valorização da ciência; 

2. Democratização do conhecimento; 

3. Liberdade de expressão; 

4. Igualdade de gênero 

5. Multidisciplinaridade; 

6. Multi-institucionalidade; 

7. Coordenação em rede. 

§ 1º. A observância dos princípios, acima referidos, dar-se-á sem prejuízo do disposto na 

legislação e nas normas regulamentares aplicáveis nas instituições participantes do 

CEDEPEM. 

§ 2º. O CEDEPEM pauta-se pelas normas e princípios de ética sobre pesquisa científica, 

constantes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais legislações 

complementares. 
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Capítulo III 

Da Sede, do Patrimônio e das Receitas 

 

Artigo 6º 

Trabalhando em regime de rede, serão consideradas como sede do CEDEPEM, para fins de 

apresentação de propostas e gestão de financiamentos, as respectivas instituições parceiras 

em que seus vários coordenadores encontram-se vinculados, de acordo com o pesquisador 

responsável pela iniciativa. 

§ 1º. Para fins de representação geral, o CEDEPEM terá sede no Instituto de Estudos 

Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, situado na Alameda Professor Barros 

Terra, s/n, 2º Andar, Campus do Valonguinho, Centro, Niterói – RJ, CEP 24020-150 e 

subsede no Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da Universidade Federal de Pelotas, 

situada à Rua Coronel Alberto Rosa, 154, Centro, Pelotas – RS, CEP 96010-770. 

§ 2º. O CEDEPEM terá um site próprio, sendo seu link disponibilizado nos portais do 

NEA/INEST-UFF e do PPGCPel/UFPel. 

 

Artigo 7º 

Os bens do CEDEPEM, futuramente incorporados por meio de patrocínio, editais ou afins, 

serão alocados nos grupos de pesquisa que os captaram e incorporados aos seus patrimônios, 

nos termos da legislação vigente. 

 

Artigo 8º 

Consideram-se receitas do CEDEPEM: 

1. Recursos concedidos por agências de financiamento; 

2. Donativos e subsídios, concedidos por entidades públicas ou privadas; 

3. Recursos obtidos por meio de cursos, colóquios, congressos e demais atividades 

afins; 

4. Contribuições voluntárias de pessoas físicas; 

§1º. O processamento contabilístico das receitas e das despesas do CEDEPEM será levado a 

cabo pelo grupo de pesquisa que tenha obtido sucesso na sua captação; 

§2º. As receitas obtidas serão revertidas para os grupos de pesquisa que as captarem; 

§3º. Na gestão dos seus recursos, o CEDEPEM pauta-se pelas normas de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos da legislação em vigor no 

país. 
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Capítulo IV 
Da Organização 

Seção I 
Da Administração  

 

Artigo 9º 

A Administração do CEDEPEM é exercida nos termos e limites fixados por este 

Regulamento. 

Parágrafo Único. A Administração é composta pela Coordenação Geral, Coordenação 

Executiva, Coordenação de Áreas, Coordenação Editorial e pelo Secretariado. 

 

Artigo 10º 

Compete à Coordenação Geral: 

1. Administrar o CEDEPEM nos termos deste Regulamento; 

2. Dar cumprimento às determinações do Colegiado do CEDEPEM; 

3. Exercer o poder disciplinar no âmbito da Unidade; 

4. Convocar e presidir as reuniões ordinárias do Colegiado; 

5.  Dar voto de qualidade, em caso de empate nos votos dos Coordenadores de Áreas; 

6. Zelar pela fiel execução deste Regulamento; 

7. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por este Regulamento ou por 

delegação do Colegiado do CEDEPEM; 

8. Decidir a aplicação de verbas, conjuntamente com as Coordenações de Áreas, 

eventualmente destinadas ao CEDEPEM pelas instituições parceiras; 

9. Firmar, em nome do CEDEPEM, ouvidos a Coordenação Executiva e Coordenadores 

(as) de Área, memorandos de entendimento, acordos de cooperação e outros 

documentos, visando o melhor cumprimento dos objetivos do Centro; 

10. Convocar reuniões ordinárias do Conselho Executivo de acordo com calendário 

previamente submetido ao colegiado e por ele aprovado na primeira sessão de cada 

ano; 

11. Convocar reuniões extraordinárias do Colegiado com devida e prévia justificação. 

12. Decidir, ad referendum, em caráter emergencial, sobre matéria de competência do 

Colegiado do CEDEPEM. 
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Artigo 11º 

Compete à Coordenação Executiva: 

1. Aprovar o ingresso de colaboradores nos termos deste Regulamento; 

2. Propor a exclusão de colaboradores, apresentando à Coordenação Geral a 

necessária justificativa nos termos da Seção II do Capítulo V deste Regulamento; 

3. Analisar e aprovar projetos e propostas levadas pelas Coordenações de Área; 

4. Manter o registro dos colaboradores, suas categorias e status do cumprimento de 

suas obrigações, de acordo com o Regimento do NEA e do Grupo CEDEPEM no 

CNPq; 

5. Encaminhar, anualmente, relatório de atividades ao colegiado do CEDEPEM para a 

devida aprovação; 

6. Decidir sobre qualquer transação, envolvendo as publicações administradas pelo 

CEDEPEM; 

7. Zelar pelo cumprimento dos objetivos e das disposições reguladoras do 

CEDEPEM; 

8. Encaminhar à reunião do Colegiado do CEDEPEM as propostas de parcerias para a 

devida análise e aprovação; 

9. Aprovar convênios de cooperação cientifica e cultural, bem como os de análise e 

pesquisa a serem desenvolvidas pelo CEDEPEM; 

10. Substituir e representar a Coordenação Geral em suas ausências e eventuais 

impedimentos; 

11. Indicar o Coordenador Editorial, ouvido o Colegiado. 

Parágrafo único. A Coordenação Geral será designada pelo Colegiado, juntamente com a 

Coordenação Executiva, para cumprir mandato de dois anos, renováveis por mais dois, nos 

termos deste Regulamento. 

 

Artigo 12º 

A Coordenação Editorial será exercida por integrante do CEDEPEM indicado pela 

Coordenação Executiva, ouvido o Colegiado. 

§ 1º. Cabe ao Coordenador Editorial: 

1. Organizar, coordenar e supervisionar as publicações do CEDEPEM; 

2. Dirigir, supervisionar e adotar as providências necessárias à gestão adequada e 

eficiente das publicações; 

3. Cumprir, no âmbito de suas atividades, outras tarefas pela Coordenação Executiva. 

 

§ 2º. O cargo de Coordenador Editorial, sendo indicado pela Coordenação Executiva, poderá 

ser substituído por decisão dela, ouvido o Colegiado. 
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Artigo 13º 

O Secretariado do CEDEPEM será composto pela: 

1. Secretaria Executiva; 

2. Secretaria Adjunta; 

3. Secretaria Assistente. 

 

Parágrafo Único. Os ocupantes de cargos dos Secretariados serão indicados pela 

Coordenação Executiva, ouvido o Colegiado. 

§ 1º. Compete à Secretária Executiva: 

1. Organizar, coordenar e supervisionar os serviços, setores e atividades 

administrativas do CEDEPEM, assim como os recursos humanos e materiais 

disponíveis; 

2. Administrar os assuntos internos do CEDEPEM; 

3. Manter em boa ordem os arquivos referentes às redes sociais, papéis e documentos 

do CEDEPEM; 

4. Desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pela Coordenação 

Executiva. 

§ 2º. Compete à Secretaria Adjunta: 

1. Administrar o site do CEDEPEM, mantendo-o atualizado e em consonância com as 

diretrizes da Coordenação Executiva; 

2. Coordenar as atividades de circulação do material produzido pelos grupos de 

pesquisas que compõem o CEDEPEM, de modo que haja coerência e consistência 

na divulgação; 

3. Cumprir outras atividades na sua área de atuação, consoantes com as orientações da 

Coordenação Executiva. 

§ 3º. Compete à Secretaria Assistente: 

1. Assistir à Secretaria Adjunta no âmbito de suas atribuições; 

2. Cumprir outras atividades na sua área de atuação, consoantes com as orientações da 

Secretaria Adjunta; 

3. Substituir o titular da Secretaria Adjunta no caso de ausência ou de impedimentos. 

§ 4º. O mandato do Secretariado será de dois anos, sendo facultados mais dois anos 

seguintes. 

§ 5º. Em caso de vacância dos membros do Secretariado, a Coordenação Executiva ficará 

incumbida de fazer novas indicações e devidas substituições, ouvido o Colegiado. Os 

substitutos cumprirão o restante do mandato dos antigos titulares, podendo ser reconduzidos 

nos termos deste Regulamento. 
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Seção II 

Da Organização em Rede 

Artigo 14º 

A organização das atividades acadêmicas do CEDEPEM baseia-se na coordenação em Rede 

dos grupos que compõem as seguintes áreas temáticas: 

1. Conservação Ambiental; 

2. Economia, CT&I; 

3. Segurança e Defesa; 

4. Cultura e Natureza; 

5. Governança e Geopolítica Oceânica; 

6. Direito do Mar; 

7. Sociologia e Estudos do Mar. 

 

Artigo 15º 

Os coordenadores de área serão indicados pela Coordenação Geral, aprovados pela maioria 

simples do Conselho Executivo, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo possível a 

recondução por igual período apenas uma vez. 

§ 1º. Os coordenadores de área serão indicados pela Coordenação Geral entre os afiliados ao 

CEDEPEM. 

§ 2º. Mais de três faltas consecutivas, ou cinco intercaladas, em reuniões ordinárias, por parte 

dos coordenadores de área, implicará em desligamento automático.  

§ 3º. Excepcionalmente, para efeito de criação, organização e implementação do Centro, a 

Coordenação de Área será designada pela Coordenação Geral do CEDEPEM para mandato 

de dois anos, podendo ser renovável por igual período apenas uma vez. A partir de então, a 

indicação da Coordenação de Área será feita nos termos previstos no caput deste artigo. 

 

Artigo 16º 

Caberá aos coordenadores de área: 

1. Convocar e presidir as reuniões ordinárias do(s) grupo(s) de pesquisa em suas áreas de 

atuação, com direito ao voto de qualidade, segundo calendário anual por ele indicado 

a partir da primeira assembleia de cada ano; 

2. Propor o planejamento anual das atividades do (s) grupo; 

3. Liderar o(s) grupo(s) e designar as tarefas a serem cumpridas pelos seus integrantes; 

4. Incentivar e supervisionar o registro do(s) grupo(s) de pesquisa em sua área de 

competência no diretório do CNPq, ORCID ou outra plataforma internacional, quando 

couber; 
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5. Estimular o desenvolvimento de iniciativas e projetos em benefício do CEDEPEM; 

6. Supervisionar o ingresso e a saída dos integrantes do(s) grupo (s) nos termos deste 

Regulamento; 

7. Buscar recursos para as atividades de estudos e pesquisas do(s) grupo(s) em sua área 

de atuação; 

8. Manter-se informado sobre as atividades do(s) grupo(s) em sua área de atuação. 

§ 1º. Os Coordenadores de Área deverão indicar seus substitutos em suas ausências e 

impedimentos. 

§ 2º. Excepcionalmente, para efeito de criação, organização e implementação do Centro, a 

Coordenação Geral e a Coordenação Executiva serão designadas pela Coordenação do 

NEA/INEST-UFF, em sintonia com o PPGCPol/UFPel, para mandato de dois anos, 

podendo ser renovável por igual período apenas uma vez. 

 

 

Seção III 

Do Colegiado e do Conselho Científico 

Artigo 17º 

O Colegiado do CEDEPEM, presidido pela Coordenação Geral é o órgão deliberativo 

máximo do CEDEPEM. 

§ 1º. O Colegiado do CEDEPEM é constituído pela Coordenação Geral, Coordenação 

Executiva, pelas Coordenações de Área, pela Coordenação Editorial, pela Secretaria 

Executiva; 

§ 2º. A Presidência será exercida pela Coordenação Geral e, nas suas ausências ou 

impedimentos, pela Coordenação Executiva; 

§ 3º. O mandato dos membros do Colegiado do CEDEPEM será de dois (2) anos, podendo 

ser reconduzidos para um único período subsequente; 

§ 4º. O Colegiado deverá reunir-se, ordinariamente, a cada dois meses ou a qualquer 

momento, em convocação extraordinária, sob iniciativa da Coordenação Geral ou por 

solicitação de 1/5 de seus membros, com pauta única; 

§ 5º. O Colegiado reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta 

de seus integrantes e, em segunda convocação, 15 minutos mais tarde, com qualquer 

número; 

§ 6º. As decisões do Colegiado são soberanas até que outra reunião, na forma deste 

Regimento, resolva alterá-las ou revogá-las por maioria simples; 
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§ 7º. Mais de três faltas consecutivas, ou cinco intercaladas, por parte dos coordenadores de 

área, implicará em desligamento automático. 

 

Artigo 18º 

Compete ao Colegiado do CEDEPEM: 

1. Decidir sobre a eleição e/ou destituição do Coordenador Geral e/ou do 

Coordenador Executivo; 

2. Aprovar ou rejeitar propostas de convênios, acordos de intercâmbio e/ou parcerias 

institucionais levadas ao plenário pelos membros do Colegiado; 

3. Decidir sobre penalidades levadas ao plenário pela Coordenação Geral. As 

penalidades precisarão ser aprovadas por maioria simples, nos termos deste 

Regulamento; 

4. Decidir sobre as propostas de atividades sugeridas pelos membros do Colegiado 

por maioria simples; 

5. Aprovar, por maioria qualificada de 2/3, os relatórios anuais submetidos pelas 

instâncias organizativas do CEDEPEM; 

6. Sancionar as eleições para as instâncias administrativas do CEDEPEM; 

7. Normatizar, no que se refere à sua jurisdição, a execução das normas oriundas dos 

órgãos superiores das instituições parceiras que baseiam o CEDEPEM; 

8. Apresentar sugestões, de interesse da Unidade, relativas ao seu orçamento; 

9. Julgar recursos contra atos da Coordenação Geral e demais instâncias 

administrativas do CEDEPEM, na hipótese de contrariarem este Regulamento; 

10. Propor às instâncias administrativas do CEDEPEM e aos grupos de pesquisa 

quaisquer alterações entendidas como necessárias ao melhor funcionamento da 

unidade, visando evitar atividades concorrentes e conflitos de atribuições nas 

instâncias organizativas do CEDEPEM; 

11. Propor a criação, alteração e/ou extinção de instâncias organizacionais do 

CEDEPEM cursos, assim como toda e qualquer alteração de currículo; 

12. Homologar resultados de consultas eleitorais e/ou eleições para as instâncias 

organizativas do CEDEPEM; 

13. Pronunciar-se sobre recursos interpostos por membros do CEDEPEM; 

14. Opinar ou deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas pela 

Coordenação Geral e pela Coordenação Executiva; 

15. Sancionar a proposta de constituição do Conselho Científico do CEDEPEM, levada 

ao plenário do CEDEPEM pela Presidência do Conselho; 

16. Normatizar situações não previstas por este Regulamento. 
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Artigo 19º 

A Presidência do Colegiado será exercida pela Coordenação Geral e a Vice-Presidência pela 

Coordenação Executiva. 

Parágrafo Único. A Vice-Presidência assumirá a Presidência no caso dos impedimentos e 

faltas justificadas pelo titular. 

 

Artigo 20º 

Compete ao Presidente do Colegiado do CEDEPEM: 

1. Presidir as reuniões do Colegiado e propor calendário anual de reuniões do mesmo; 

2. Especificar atribuições adicionais ao Vice-Presidente; 

3. Representar o CEDEPEM em atos e atividades externas, em sua área de competência, 

ou designar representante para este fim; 

4. Manter o Colegiado informado sobre o andamento das atividades administrativas; 

5. Opinar sobre os relatórios de atividades dos órgãos que compõem a Unidade 

Universitária, levando ao plenário do CEDEPEM suas considerações; 

6. Propor prioridades para o uso dos recursos financeiros disponíveis pelo CEDEPEM; 

7. Propor ao Colegiado alterações neste Regulamento, desde que devidamente 

justificadas; 

8. Propor a constituição do Conselho Científico do CEDEPEM.  

9. Receber as sugestões do Conselho Científico, colocando-as em votação no Colegiado. 

 

Parágrafo Único. Nas ausências ou impedimentos do Presidente e do Vice-Presidente, a 

Presidência será exercida pelo mais antigo representante do Colegiado da Unidade e, no caso 

de empate, pelo de maior idade.  

 

Artigo 21º 

O Conselho Científico é o órgão de participação institucionalizada da sociedade e da 

comunidade de estudos e pesquisas na área de atuação do CEDEPEM, de existência 

obrigatória e funcionamento permanente. 

§ 1º. O Conselho Científico é composto por personalidades com notório saber, reconhecido 

prestígio acadêmico e comprovada preeminência profissional nas áreas de competência do 

CEDEPEM, sendo membro nato a Coordenação Geral do CEDEPEM, todos com mandatos 

de dois anos prorrogáveis. 

§ 2º. A proposta de constituição dos membros que compõem o Conselho Científico será feita 

pela Coordenação Geral ao Colegiado do CEDEPEM, devendo ser aprovada por maioria 

qualificada de 2/3 dos seus membros. 
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§ 3º. Os membros do Conselho Científico poderão resignar aos seus cargos a qualquer tempo 

e serão substituídos nos termos do caput deste artigo, expressando sua vontade, por escrito, 

ao Presidente do Conselho Consultivo, com o mínimo de um mês de antecedência. 

§ 4º. Uma vez constituído o Conselho Científico, seus integrantes deverão eleger um 

Presidente e um Vice-Presidente, ambos com mandatos de dois anos, renováveis, vedada a 

possibilidade de exercício dos cargos presidente e vice-presidente à Coordenação Geral do 

CEDEPEM. 

§ 5º. Compete ao Vice-Presidente do Conselho Científico substituir o Presidente em sua 

ausência e/ou impedimentos. Havendo a vacância da Presidência, ele assumirá, em caráter 

pro-tempore, por não mais de 60 dias, a contar da vacância do cargo, convocando seus pares 

para nova composição da Presidência e Vice-Presidência. Havendo, também, a vacância da 

Vice-Presidência, o Conselho Científico será presidido pelo decano com maior idade, que 

providenciará as eleições dos cargos vagos nos termos deste Regulamento. 

§ 6º. No caso da vacância prevista no parágrafo anterior, caberá ao Presidente do Conselho 

Consultivo a indicação de novo membro em até dois meses a partir da vacância, sendo 

necessária a aprovação de 2/3 dos integrantes do Colegiado. 

§ 7º. O Conselho Científico reunir-se-á em Assembleia, convocada e presidida pelo seu 

Presidente pelo menos duas vezes por ano, ou a qualquer tempo em Assembleia 

Extraordinária, convocado pelo Presidente ou por 2/3 do colegiado, havendo, em ambos os 

casos, o informe da devida justificativa. 

§ 8º. O Conselho Científico fará a sua própria regulamentação interna, respeitada as 

legislações federais em vigor e o que prevê esta Regulamentação, no prazo de 60 dias a partir 

da posse de seus membros, devendo ser sancionada por 2/3 de seus membros. 

§ 9º. Os integrantes do Conselho Científico exercem suas funções a título voluntário, não 

pressupondo qualquer remuneração. 

 

Artigo 22º 

Compete ao Conselho Científico: 

 

1. Propor políticas multiplicadoras da capacidade de atuação do CEDEPEM em geral; 

2. Sugerir diretrizes, estratégias e áreas prioritárias de atuação para estudos e pesquisas; 

3. Indicar formas e fontes de captação de recursos destinados à concretização dos 

objetivos do CEDEPEM; 

4. Aconselhar diretrizes que busquem consolidar a imagem que retrate o escopo de 

atuação do CEDEPEM, sua finalidade básica e seus objetivos perante a sociedade, 

instituições públicas ou privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras. 

Parágrafo Único. As diversas áreas do CEDEPEM poderão auxiliar tecnicamente o 

Conselho Científico, por intermédio do seu Secretário. 
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Capítulo V 

Dos Afiliados e de suas Categorias 

Seção I 

Dos Afiliados 

Artigo 17º 

A afiliação ao CEDEPEM é de caráter voluntário, não implicando em qualquer vinculação 

empregatícia, sem qualquer contrapartida de remuneração, a não ser em caso de bolsas e 

demais financiamentos obtidos junto à agência de fomento e outras entidades que apoiem 

projetos científicos nas áreas de atividade do Centro. 

 

§ 1º. Os afiliados ao CEDEPEM proporão sua vinculação à Coordenação Geral, segundo 

critérios por ela estabelecidos. 

§ 2º. Os critérios estabelecidos pela Coordenação Geral para afiliação dos candidatos ao 

CEDEPEM não poderão contrariar as regulamentações que norteiam as suas duas instituições 

fundadoras, o Núcleo de Estudos Avançados (NEA), do Instituto de Estudos Estratégicos 

(INEST), da Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Política (PPGCPol) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) nem, tampouco, a 

Legislação Federal em vigor. 

§ 3º. Os afiliados devem manter formação acadêmica compatível com os objetivos 

programáticos e constitutivos do CEDEPEM. 

§ 4º. Tendo caráter voluntário, a afiliação poderá ser suspensa ou interrompida, seja por 

vontade expressa do interessado, seja pelo descumprimento dos termos deste Regulamento. 

 

Artigo 18º 

Os afiliados ao CEDEPEM, uma vez deferidas suas vinculações pela Coordenação Geral, 

enquadram-se nas seguintes categorias, tendo em vista suas origens institucionais e suas 

formações acadêmicas: 

1. Pesquisador Efetivo; 

2. Pesquisador Associado; e 

3. Pesquisador Auxiliar. 

 

§ 1º. Serão considerados Pesquisadores Efetivos os docentes-doutores do quadro docente 

permanente do INEST/UFF, na ativa ou aposentados, e do quadro docente do 

PPGCPol/UFPel, instituições nucleadoras do CEDEPEM; 

§ 2º. Serão considerados Pesquisadores Associados os docentes-doutores e os alunos da pós-

graduação vinculados ao CEDEPEM; 
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§ 3º. Serão considerados Pesquisadores Auxiliares os graduados e alunos da graduação 

vinculados ao CEDEPEM; 

§ 4º. Admissão ou exclusão de membros do CEDEPEM não poderá fazer qualquer distinção 

em razão de cor, sexo, raça, credo político ou religioso. 

 

Artigo 19º 

Todos os integrantes do CEDEPEM, para fins organizativos, serão devidamente cadastrados 

pelo NEA/ INEST-UFF e pelo Grupo de Pesquisa CNPQ ligado ao PPGCPol/UFPel, 

instituições nucleares do Centro. 

Parágrafo Único. Cada Coordenador de Área deverá realizar o cadastramento dos 

integrantes que compõem seu campo de atuação, tendo em vista seus objetivos organizativos 

em particular. 

Artigo 20º 

São deveres dos membros do CEDEPEM: 

1. Comparecer às reuniões; 

2. Participar, com afinco, das atividades relacionadas ao CEDEPEM; 

3. Fazer referência ao CEDEPEM nos artigos, livros, resumos de trabalhos 

apresentados em eventos e qualquer outra publicação ou forma de divulgação de 

atividades que resultem, total ou parcialmente, de trabalho vinculado aos grupos; 

4. Cumprir com os compromissos prescritos neste Regulamento. 

 

Artigo 21º 

São direitos dos membros do CEDEPEM: 

1. Usufruir do ambiente acadêmico e científico no âmbito do CEDEPEM; 

2. Registrar sua titulação nos termos instituídos neste Regulamento, em seus currículos 

e trabalhos de ordem acadêmica e científica; 

3. Publicar seus trabalhos nos meios de divulgação do CEDEPEM, quando aprovados 

pelas instâncias organizativas do Centro; 

4. Manter intercâmbio multi-institucional e intercâmbio no âmbito do CEDEPEM, 

ampliando seu leque de oportunidades profissionais. 
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Artigo 22º 

Os candidatos interessados em participar do CEDEPEM cumprirão as seguintes exigências: 

1. Encaminhar carta de interesse aos coordenadores de grupos de pesquisa (áreas); 

2. Apresentar experiência na área de estudos e/ou ter cursado matérias que o habilitem 

ao desempenho das atividades que serão desenvolvidas pelo CEDEPEM, com adição 

do Currículo Lattes;  

3. Ter seu pedido deferido pelas instâncias devidas do CEDEPEM. 

 

Parágrafo Único. A admissão ou exclusão de membros não poderá fazer qualquer distinção 

em razão de cor, gênero, raça, política, religião ou qualquer outra forma de discriminação. 

 

 

Seção II 

Das Penalidades e do Processo Disciplinar 

 

Artigo 23º 

Consideram-se passíveis de penalidade a prática, por parte de qualquer membro, dos 

seguintes atos: 

1. Violação dos deveres de membro e de qualquer outra norma deste regulamento; 

2. Difamação do Centro, de seus membros ou de suas atividades; 

3. Atividades contrárias às decisões de qualquer dos órgãos deliberativos; 

4. Desvio das boas práticas baseadas no respeito, tolerância, cortesia e tudo mais 

necessário à boa convivência social; 

5. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos e antiéticos. 

Parágrafo Único. Fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa durante todo o 

processo de avaliação das penalidades. 

 

Artigo 24º 

O descumprimento de um membro em qualquer dos incisos do artigo anterior será sujeito às 

seguintes penalidades: 

1. Advertência por escrito; 
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2. Suspensão por 30 (trinta) dias até 01 (um) ano; 

3. Exclusão do CEDEPEM. 

Parágrafo Único. As penas serão determinadas e aplicadas pela Coordenação Executiva, 

com aprovação do voto majoritário do Colegiado do CEDEPEM. 

 

Artigo 25º 

Além dos dispositivos disciplinares e penais previsto neste Regulamento, aplicar-se-ão as 

normas gerais do Processo Administrativo Disciplinar no âmbito Federal. 

 

 

Capítulo VI 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Artigo 26º 

O presente regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, após ser aprovado pelo 

Colegiado do CEDEPEM e publicado no seu site. 


