
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PARECER NORMATIVO Nº 42, DE 25 DE MARÇO DE 2021

 
Aprova Regimento da Câmara de Pesquisa e
Inovação do Centro de Engenharias.

 

O Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE - da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,

 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23110.004546/2021-21;

 

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião de 25 de março de 2021,
constante da Ata nº 07/2021;

 

DECIDE:

 

EMITIR PARECER NORMATIVO APROVANDO o Regimento da Câmara de
Pesquisa e Inovação do Centro de Engenharias, como segue:

 

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 1º Este Regimento estabelece as normas reguladoras das atividades da Câmara de
Pesquisa e Inovação do Centro de Engenharias (CEng) da Universidade Federal de Pelotas, em
consonância com o Regimento Interno do CEng e o Regimento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação (PRPPGI) e demais dispositivos legais.

 

Art.2º A Câmara de Pesquisa e Inovação do Centro de Engenharias (CEng), prevista no
Artigo 28 do Regimento Interno do CEng, é um órgão deliberativo, consultivo e de apoio em matéria de
Pesquisa e Inovação, que auxilie a Direção e a Direção-adjunta do Centro de Engenharias.
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CAPÍTULO II  

DO OBJETIVO DO REGIMENTO

 

Art. 3° O regimento tem como objetivo estabelecer a natureza, a constituição, a
competência e o funcionamento da Câmara de Pesquisa e Inovação do Centro de Engenharias (CEng) da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

 

 

CAPÍTULO III

 DA NATUREZA

 

Art. 4º Conforme o Art. 28, § 1° do Regimento Interno do CEng, o Centro conta com o
auxílio de três Câmaras, sendo estas: a Câmara de Pesquisa e Inovação; a Câmara de Ensino e a Câmara
de Extensão.

 

 

CAPÍTULO IV

 DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 5º Como previsto no Art. 30 do Regimento Interno do CEng, a Câmara de Pesquisa e
Inovação será composta por:

I – um docente da área específica indicado pelo colegiado de cada curso de graduação e de
pós-graduação;

II – um docente representante de cada uma das áreas de formação, básica e
profissionalizante, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) vigentes;

III – representação discente;

IV – representação técnico administrativa.

§ 1° o coordenador e coordenador adjunto da Câmara será eleito entre os seus membros, de
acordo com seu Regimento Interno, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido uma vez;

§ 2° os membros da Câmara e seus suplentes terão mandato de dois anos, podendo ser
reconduzidos uma vez;

§ 3° os docentes representantes de área de formação serão eleitos pela comunidade
docente;

§ 4° os componentes da câmara deverão ser lotados no Centro de Engenharias;

§ 5° a representação discente se dará por dois membros, sendo um aluno de graduação e
um aluno de pós-graduação.

 

 

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES
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Art. 6º Como previsto no Art. 33 do Regimento Interno do CEng, as atribuições da
Câmara de Pesquisa e Inovação visam elaborar a política de Pesquisa e Inovação do Centro de
Engenharias, observando as políticas públicas vigentes para, assim, coordenar, avaliar e assessorar as
atividades de Pesquisa e Inovação propostas pelos professores dos cursos que constituem o Centro.

 

Art. 7º As atividades previstas para a Câmara de Pesquisa e Inovação são: 

I – fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica no Centro de Engenharias;

II – incentivar e orientar a criação de grupos de pesquisa;

III – estimular e promover treinamentos e divulgação do sistema de registro de propriedade
intelectual e dos processos de transferência e/ou licenciamento de tecnologia;

IV – informar e divulgar sobre editais e possibilidades de captação de recurso;

V – quantificar e divulgar as atividades de pesquisa e inovação do Centro;

VI – estimular e apoiar os cursos e programas de pós-graduação existentes e a criação de
novos;

VII – apreciar e avaliar solicitações de projetos de pesquisa, prorrogações e relatórios
finais;

VIII – elaborar seu Regimento Interno e suas normas de funcionamento;

IV - incentivar e promover a formação de empresas e sua incubação no Parque tecnológico
da UFPel.

 

Art. 8º Das atribuições do coordenador da Câmara de Pesquisa e Inovação:

I. convocar e presidir as reuniões da Câmara de Pesquisa e Inovação do CEng,
representando os interesses da área de pesquisa e inovação do Centro;

II. representar a Câmara de Pesquisa e Inovação em eventos de pesquisa da UFPel e de
outras Instituições;

III. gerenciar e encaminhar as solicitações da comunidade acadêmica e repassá-las para a
Câmara de Pesquisa e Inovação para os devidos encaminhamentos;

IV. comunicar aos membros da Câmara de Pesquisa as informações relativas a pesquisa e
inovação provenientes de reuniões do Conselho do CEng:

V. deliberar sobre processos ad referendum sobre assuntos de sua competência, em casos
de necessária urgência. Neste caso, a decisão deve ser referendada na próxima reunião da Câmara de
Pesquisa e Inovação;

VI. na ausência do Coordenador por período superior a 3 meses, sem justificativa prévia, o
suplente do representante da Câmara de Pesquisa e Inovação assumirá interinamente e deverá convocar
outra eleição no prazo de 30 dias;

VII. planejar e administrar todas as atividades da Câmara de Pesquisa e Inovação nos
termos deste regulamento;

VIII. verificar o cumprimento deste regulamento.

 

Art. 9º Compete ao Coordenador Adjunto assessorar o Coordenador e substituí-lo em suas
faltas e impedimentos.
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Art. 10. Das atribuições dos membros da Câmara de Pesquisa e Inovação:

I. executar as atribuições impostas pelo Regimento Interno da UFPel e pelo Regimento
Interno do CEng;

II. participar das reuniões da Câmara de Pesquisa e Inovação;

III. discutir e votar assuntos que forem submetidos à Câmara de Pesquisa e Inovação;

IV. avaliar os projetos submetidos à Câmara de Pesquisa e Inovação; V. representar a
Câmara de Pesquisa e Inovação em órgãos como Colegiados Superiores e em Comissões, conforme
determina o Regimento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.

Parágrafo Único - Cabe ao coordenador e aos membros da Câmara de Pesquisa e
Inovação transmitir informes aos seus pares ou aos docentes dos demais cursos do CEng.

 

 

CAPÍTULO VI

DO FLUXO DE CREDENCIAMENTO E CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DE
ATIVIDADES DE PESQUISA e INOVAÇÃO

 

Art. 11. O credenciamento de atividades de pesquisa e Inovação será realizado de acordo
com as etapas abaixo:

I. cadastro no sistema de informação oficial da UFPel, conforme orientação da Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG);

II. avaliação e parecer pela Câmara de Pesquisa e Inovação;

III. encaminhamento para ciência da Direção do Centro de Engenharias, em caso de
parecer favorável;

IV. encaminhamento à PRPPG para aprovação final e credenciamento.

§ 1º O projeto de pesquisa deve estar vinculado a um grupo de pesquisa cadastrado e
registrado na UFPel, conforme a Resolução n°10/2015 desta instituição; 

§ 2º Caso a avaliação da Câmara de Pesquisa e Inovação não tenha gerado um parecer
favorável, o projeto de pesquisa e/ou Inovação será encaminhado ao coordenador do projeto para que faça
as adequações solicitadas, de forma que em uma próxima análise o projeto de pesquisa e/ou Inovação
possa obter um parecer favorável.

 

 

CAPÍTULO VII

DAS AVALIAÇÕES

 

Art. 12. Os pedidos de credenciamento dos projetos de pesquisa e/ou Inovação deverão
ser encaminhados para protocolo junto à Secretaria Executiva do CEng até a primeira quinzena de cada
mês para avaliação na reunião do mês subsequente, ou seja, 15 dias de antecedência da reunião. Os
procedimentos de aprovação/parecer serão realizados nas reuniões da Câmara de Pesquisa e Inovação
pelos membros desta.
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Art. 13. O pedido de credenciamento da atividade de Pesquisa e Inovação deverá ser
formulado pelo Coordenador do Programa ou Projeto de Pesquisa e/ou Inovação, mencionando os
seguintes aspectos:

I. participação de docentes e/ou de pesquisadores e/ou de discentes e/ou de servidores
técnicos administrativos lotados no CEng e membros externos;

II. articulação com o ensino e a pesquisa e Inovação, possibilitando, em sua execução, a
retroalimentação ao respectivo curso ou campo do conhecimento;

III. articulação com a comunidade e seus segmentos significativos, inclusive órgãos
públicos;

IV. indicação dos objetivos a serem alcançados, formas de avaliação da atividade, do
programa ou projeto e suas contribuições para a realidade social abordada;

V. participação financeira de fontes externas, se houver;

VI. aprovação de relatórios finais anteriores do coordenador do projeto, em caso de
período de prorrogação.

 

 

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 14. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Câmara de Pesquisa e
Inovação, salvo expressa competência de outro órgão. 

 

Art. 15. Este Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo COCEPE
da UFPel, após aprovação pelo Conselho do Centro de Engenharias.

 

Art. 16. Qualquer alteração neste Regimento deverá ser aprovada por dois terços dos
membros da Câmara de Pesquisa e Inovação antes de ser submetida ao Conselho do Centro de
Engenharias.

 

Secretaria dos Conselhos Superiores, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de
dois mil e vinte e um

 

Prof.ª Dr.ª Ursula Rosa da Silva

Presidenta do COCEPE

 

Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA,
Presidente, em 01/04/2021, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


verificador 1252791 e o código CRC 291FFBFA.

Referência: Processo nº 23110.004546/2021-21 SEI nº 1252791
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