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APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade do Contestado concebe a pesquisa como o conjunto de 

atividades voltadas à reflexão crítica e à produção do conhecimento, objetivando 

promover a ciência, tecnologia e inovação com vistas ao desenvolvimento regional 

de forma indissociada com o ensino e a extensão. As normas e execução da 

Pesquisa da UnC encontra-se na Resolução CONSUN 027/2015 – Políticas de 

Pesquisa. 

As pesquisas da instituição são vinculadas as Linhas de Pesquisa 

Institucionais (Resolução UnC–Reitoria 009/2014) e aos Grupos de Pesquisa 

Institucionalizados, os quais são organizados e funcionam com base na Resolução 

UnC-CONSUN 015/2012 – Grupos de Pesquisa. 

Em se tratando de pesquisas que envolvam Seres Humanos, a UnC possui o 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP (Resolução UnC 002/2016 Reitoria) 

encaminhando todos os seus projetos por meio da Plataforma Brasil. Nas Pesquisas 

que envolvem Animais, a UnC possui a Comissão de Ética no Uso e 

Experimentação de Animais – CEUA/UnC regulamentada pela Resolução UnC-

CONSUN 014/2018. 

As revistas institucionais receberam readequações conforme Resolução UnC 

Reitoria 008/2018, a qual definiu novos parâmetros e padronizou os procedimentos 

de publicação e editoração dos periódicos. A Instituição ampliou o número e 

readequou o foco/escopo dos periódicos: Revista Ágora (Ciências Sociais Aplicadas 

e Inovação), Revista Desenvolvimento Regional em debate (Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Regional), Revista Saúde e Meio Ambiente (Interdisciplinar nas 

Ciências da Saúde e Ambiental) e a Revista Profanações (Ciências Humanas). 

Ainda, para ampliar o fomento a divulgação científica, em 2019, a UnC criou a 

Editora UnC, por meio da Resolução UnC – CONSUN 019/2018. 

Visando ampliar a disseminação do conhecimento produzido na UnC, foi 

instituído o PAPEC, o Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos 

(Resolução UnC – REITORIA 023/2014) o qual concede auxílio para participação 

em eventos científicos de âmbito nacional e internacional. 

O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT da UnC visa estimular a inovação, o 

empreendedorismo e o desenvolvimento social, econômico e ambiental, os quais 
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são traçados pela Resolução UnC – Reitoria 027/2014 e pela Resolução UnC -

CONSUN 028/2015. 

Já para incentivar intercâmbios de estudo e pesquisa, favorecendo a 

formação integral dos acadêmicos por meio de vivências com outras culturas, 

desenvolvimento de habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem 

como prática ou aprendizado de outros idiomas, a UnC criou o Programa de 

Mobilidade Acadêmica (PMA-UnC) por meio da Resolução UnC – REITORIA 

003/2015, o qual possibilita a realização de disciplinas e outras atividades 

acadêmicas entre a UnC e Universidades brasileiras e estrangeiras conveniadas. A 

participação de acadêmicos na pesquisa sem a percepção de bolsas ou incentivo 

financeiro foi formalizada pelo PIVIC – Programa Institucional Voluntário de Iniciação 

Científica por meio da Resolução UnC – CONSUN 008/2015. 

No nível Stricto Sensu, a UnC regulamenta seus Programas por meio da 

Resolução UnC-CONSUN 006/2018. 

O Centro de Pesquisa Paleontológico – CENPALEO foi homologado pela 

Resolução UnC – CONSUN 033/2018. 

Assim, com o objetivo de facilitar o professor e o aluno, este caderno 

contempla todas as resoluções que norteiam a Pesquisa na UnC, aproveite e leia a 

seguir cada resolução vigente na íntegra. 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 

Reitora 
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RESOLUÇÃO UnC CONSUN - 027/2015 

 
Dispõe sobre a Política de Pesquisa na 
Universidade do Contestado – UnC e estabelece 
normas para sua execução. 

 

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN da Universidade do 

Contestado – UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o disposto no 

Art. 7º do Regimento e o deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no dia 11 

de setembro de 2015, com base no Parecer N° 028/2015, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1°Definir a Política de Pesquisa na Universidade do Contestado - UnC e 

estabelecer normas para sua execução. 

 

DA DEFINIÇÃO, OBJETIVOS E FINALIDADE DA PESQUISA 

 

Art. 2ºA Universidade do Contestado concebe a pesquisa como o conjunto de 

atividades voltadas à reflexão crítica e à produção do conhecimento, objetivando 

promover a ciência, tecnologia e inovação com vistas ao desenvolvimento regional 

de forma indissociada com o ensino e a extensão. 

 

Art. 3º Para desenvolver a pesquisa no âmbito da instituição, a UnC tem 

como objetivos: 

 

I - Desenvolver de forma sustentável as pesquisas científicas da instituição 

por meio da consolidação, fortalecimento e expansão dos grupos de 

pesquisa institucionais; 

II - Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e científico-

tecnológico-inovador, através de pesquisas e estudos inclusive em nível de 

iniciação científica; 

III - Articular permanentemente as ações de ensino, pesquisa e extensão; 

IV - Qualificar a pesquisa na Universidade, visando a excelência, nas várias 

áreas do conhecimento em que a UnC está inserida; 

V - Aperfeiçoar constantemente e ampliaros instrumentos de divulgação 

científica institucionais; 

VI - Aprimorar as redes de pesquisa em parceria com agentes públicos e 

privados como forma de fortalecimento da pesquisa institucional; 

VII - Estimular à captação de recursos externos e incentivar a qualificação do 

corpo docente para concorrer em editais públicos, privados e de agências de 

fomento à pesquisa; 

VIII - Fomentar a participação de discentes e docentes no Programa de 

Mobilidade Acadêmica da UnC, como possibilidade de vivência intercultural, 
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desenvolvimento de habilidades de comunicação, relações interpessoais e 

complementação de estudos;  

IX - Ampliaras oportunidades à comunidade interna e externa no 

desenvolvimento de negócios inovadores relacionados aUniversidade e com 

potencial de mercado. 

 

DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

Art. 4ºA UnC organiza sua pesquisa a partir dos grupos de pesquisa 

institucionais em torno de 04 (quatro) linhas de pesquisa: 

 

I - Exatas, da terra e engenharias; 

II - Biológicas, saúde e agrárias; 

III - Humanas, sociais e sociais aplicadas; 

IV - Inovação. 

 

Art. 5º As linhas de pesquisa representam temas que congregam estudos 

científicos fundamentados em tradição investigativa, de onde se originam projetos de 

pesquisa que possuem aspectos em comum. As linhas devem ser obrigatoriamente 

revistas toda vez que houver revisão/reformulação do PDI, levando-se em 

consideração sua pertinência frente as prioridades da Universidade e as 

necessidades da região em que se está inserida. 

 

DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 6º Os grupos de pesquisa constituem a base institucional, a partir da qual 

professores, estudantes e técnicos administrativos organizam-se e engajam-se 

profissionalmente em atividades de pesquisa, em torno de uma ou mais linhas 

institucionais, sob a liderança de um ou dois professores pesquisadores. 

 

Art. 7°Os líderes são responsáveis pelos grupos de pesquisa, devendo 

apresentar, a cada mês de novembro relatório do ano em curso e plano das 

atividades de pesquisa para o ano seguinte a PRPPGE. 

 

Art. 8ºA organização dos grupos de pesquisa dá-se pela iniciativa de 

professores por meio da apresentação de proposta de criação de grupo de pesquisa 

à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PRPPGE) a qual, após 

análise da necessidade e viabilidade, certifica o grupo junto ao Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

 

Art. 9ºOs professores podem pertencer a, no máximo, dois grupos de 

pesquisa da instituição. 
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Art. 10º Os grupos de pesquisa que não estiverem atualizados conforme 

exigências do CNPq poderão ser extintos. 

 

DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Art. 11° A Iniciação Científica da UnC caracteriza-se pelo ensino para a 

pesquisa, o qual inicia na graduação, aprimorando o processo ensino-aprendizagem 

e desenvolvendo a pesquisa como princípio educativo, e se consolida na pós-

graduação stricto sensu, formando pesquisadores voltados a produção do 

conhecimento. 

 

Art. 12° A Universidade oferece incentivo a iniciação científica por meio de 

parcerias com programas de fomento federal e estadual, tais como: 

 

I - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC; 

II - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI – CNPq); 

III - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação na Área de Telecomunicações (PIBITI/Funttel – 

CNPq); 

IV - Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina - UNIEDU (Artigo 

170 - CEE/SC); 

V – Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU (Artigo 

171 – CEE/SC). 

 

Art. 13°A UnC incentiva a participação de pesquisadores e alunos em Editais 

de agências de fomento externo (públicas e privadas) de pesquisa e iniciação 

científica, de acordo com as normas próprias de cada um deles, analisando 

criticamente os projetos a serem submetidos e alocando horas pesquisa aos 

professores contemplados. 

 

Art. 14°Além dos incentivos a iniciação científica por meio de parcerias com 

programas estaduais e nacionais, a UnC, fomenta à pesquisa por meio da 

concessão de bolsas próprias de iniciação científica (FAP-UnC) e a iniciação 

científica voluntária (PIVIC-UnC): 

 

I - O Fundo de Apoio a Pesquisa – FAP/UnC é a modalidade de bolsas de 

Iniciação Científica própria da Universidade, a qual representa uma 

alternativa de contato com a pesquisa pelos estudantes de graduação 

presencial e a distância em sua formação inicial.  

II –O Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica 

(PIVIC – UnC) permite a regularização e regulamentação das atividades de 

pesquisa nos Campi da UnC de estudantes voluntários de Iniciação 

Científica (IC) vinculados a projetos desenvolvidos por pesquisadores sem 



11 
 

 

percepção de bolsa ou incentivo financeiro, promovendo mais um acesso a 

formação de recursos humanos para a pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e inovação. 

 

Art. 15° Pesquisadores beneficiados com bolsas devem apresentar a 

PRPPGE o comprovante de submissão de artigo cientifico em revista regional ou 

nacional e apresentação da pesquisa em evento cientifico ao final do prazo de 

concessão da bolsa. 

 

DO ESTÍMULO A DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

Art. 16°As ações de estímulo à difusão das produções acadêmicas na 

Universidade do Contestado são pontuais e vinculadas às revistas científicas 

institucionais, a publicação de anais de eventos e trabalhos científicos e a 

participação em eventos nacionais e internacionais, e tem como função: 

 

I - Difundir, por meio de edição, coedição ou reedição de obras de 

significativo valor científico, tecnológico e cultural, o conhecimento produzido 

na UnC ou na sociedade; 

II - Promover intercâmbio com o sistema de bibliotecas e com entidades 

congêneres;  

III - Publicar prioritariamente revistas temáticas, publicações específicas de 

interesse institucional, dissertações de mestrado, além de dar suporte a 

outras produções originárias de pesquisa, ou obras de relevância artística e 

cultural; 

VI - Divulgar os melhores trabalhos científicos produzidos pelos discentes 

em Anais com periodicidade anual; 

V - Promover eventos e reuniões científicas e culturais; 

VI- Incentivar a participação de docentes e discentes em eventos científicos 

nacionais e internacionais. 

 

Art. 17°As Revistas Institucionais da UnCforam reorganizadas, obedecendo a 

parâmetros mínimos de publicação/editoração estabelecidos conforme critérios de 

Estrato da Capes (Qualis-Periódicos), conforme Resolução institucional própria. A 

UnC dispõe de quatro títulos nas seguintes áreas: 

 

I - Revista em Desenvolvimento Regional – DRd: Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Regional; 

II - Revista Saúde e Meio Ambiente: Ciências da Saúde e Meio Ambiente; 

III - Revista Ágora: Ciências Sociais Aplicadas; 

IV - Revista Profanações: Ciências Humanas. 

 

Art. 18° A promoção da divulgação da produção científica discente e docente 

da Universidade, é incentivada pelo Programa de Apoio para Participação em 



12 
 

 

Eventos Científicos (PAPEC) que visa conceder auxilio para participação em 

eventos científicos de âmbito nacional e internacional. 

 

DA MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

Art. 19°A UnC concebe a Mobilidade Acadêmica como forma de intercâmbio 

da Universidade com a comunidade nacional e internacional. 

 

Art. 20° O Programa de Mobilidade Acadêmica da Universidade do 

Contestado – PMA – UnC tem como objetivos: 

 

I – Contribuir para a promoção do processo de internacionalização da 

UnC; 

II – Incentivar o intercâmbio de estudo, de pesquisa e cultura, mediante a 

divulgação de oportunidades de apoio necessário aos estudantes, 

professores e técnicos da UnC, bem como aos alunos, docentes e 

técnicos de outras instituições em seus encaminhamentos com vistas a 

realização de estudos na UnC; 

III – Favorecer a formação integral dos participantes do programa, 

oportunizando vivencias com outras culturas, desenvolvimento de 

habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem como a prática 

ou aprendizado de outros idiomas. 

 

Art. 21° O PMA – UnC está vinculado à Pró-Reitoria de pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão, através da diretoria de pesquisa. Para alcançar seus 

objetivos recebe candidaturas, promove os devidos encaminhamentos, orienta e 

acompanha o estudante da UnC em intercambio, bem como os de outras instituições 

de ensino superior em seus intercâmbios na UnC. 

 

DAINOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Art. 22° O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT tem como objetivo ampliar 

as oportunidades para os acadêmicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação e 

empresários interessados no desenvolvimento de negócios inovadores, relacionando 

a Universidade com as oportunidades oferecidas no mercado de trabalho. Para 

atingir o objetivo e de acordo com a demanda, o NIT pode oferecer:  

 

I - Consultorias e serviços com informações e diagnósticos empresariais, 

serviços de análises e ensaios laboratoriais para emissão de laudos 

técnicos, desenvolvimento e melhoria de produtos e processos; 

II - Oferecer consultorias de gestão e empreendedorismo, com estudos de 

viabilidade técnica, econômica e comercial, planos de negócios, 

informações sobre financiamentos de projetos, linhas de fomento, 
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pesquisas de mercado, planos de marketing e assessoria e 

acompanhamento de projetos. 

 

Art. 23°Os eixos de atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 

UnC, visando estimular a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento 

social, econômico e ambiental, estão divididos em: 

 

I - Desenvolvimento Empresarial; 

II - Empreendedorismo, Pesquisa e Ensino;  

III - Transferência de Tecnologia; 

IV - Cooperação Institucional: Universidade - Empresa – Sociedade. 

 

DOS EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

Art. 24° A articulação da pesquisa com o ensino, a extensão e a sociedade 

ocorre através de quatro eventos científicos institucionais: 

I - Mostra Científica de Santa Catarina (MOCISC) voltada a produção e 

apresentação científica de crianças, jovens e adolescentes de escolas da 

região de abrangência da UnC; 

II - Jornada de Iniciação Científica (JINC), realizada em parceria com a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que promove a 

divulgação de trabalhos de iniciação científica; 

III - Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão – IV SIPEX 

proporciona integração entre os três eixos da Universidade por meio de 

apresentações científicas dos acadêmicos e professores nas diversas 

áreas do conhecimento; 

IV - Seminário dos Grupos de Pesquisa da UnC, evento que visa 

promover a discussão e integração das áreas de conhecimento por meio 

dos grupos de pesquisa institucionais. 

 

Art. 25° A UnC incentiva a participação de pesquisadores em Editais de Apoio 

a Eventos Científicos de agências de fomento externo, de acordo com as normas 

próprias de cada um deles, analisando criticamente os projetos a serem submetidos 

e alocando horas pesquisa aos professores contemplados. 

 

DASDISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 26°A Universidade do Contestado prioriza a pesquisa, o ensino e a 

extensão nas áreas de Educação Ambiental (Lei 9795/1999), Educação étnico-

raciais para o Ensino de História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena 

(Resolução CNE/CP nº 1/2004), Educação em Direitos Humanos (Resolução 

CNE/CP nº1/2012) e Desenvolvimento Nacional Sustentável (Decreto 7746/2012 e 

Instrução Normativa nº 10/2012).  
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Art. 27° As pesquisas devem promover soluções criativas para melhorar a 

qualidade de vida da população, com o desenvolvimento de novas tecnologias 

urbanas e habitacionais, aderentes às necessidades de construção de uma 

economia verde e sustentável. 

 

Art. 28° Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando a Resolução 

UnC-CONSUN 029/2011 e as disposições em contrário. 

 

 

Mafra, SC, 11 de setembro de 2015. 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 

Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 015/2012  

(PARECER Nº 017/2012 – CONSUN) 

 
Define diretrizes para a organização e o 
funcionamento dos Grupos de Pesquisa da UnC. 

 

O Presidente do Conselho Universitário – CONSUN, da Universidade do 

Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o disposto no 

Art. 7º do Regimento Geral e o deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no 

dia 22 de maio de 2012, com base no Parecer nº 017/2012, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 1º.A organização dos grupos de pesquisa na Universidade do Contestado 

dá-sepela iniciativa de professores por meio da apresentação de “proposta de 

criação de grupo de pesquisa” à Vice-reitoria Acadêmica a qual, após análise da 

necessidade e viabilidade, fará a certificação junto ao Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq. 

 

Art. 2º. A institucionalização dos grupos de pesquisa na Universidade do 

Contestado,bem como a sua certificação junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa 

do CNPq, levará em consideração os seguintes critérios: 

 

I – Estarem sintonizados com a política de pesquisa da Instituição, com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI e com as linhas de pesquisa das áreas 

de conhecimento a que estejam vinculados; 

II – Estarem vinculados aos projetos pedagógicos de cursos de graduação ou 

de programas de Stricto Sensu; 

III – Estarem organizados a partir de linhas de pesquisa dos cursos de 

graduação ou de programas de Stricto Sensu; 

IV – Estarem liderados por professor pesquisador que possua comprovada 

experiência em pesquisa e que tenha titulação, preferencialmente, de doutor; 

V – Sejam estratégicos para o desenvolvimento regional/institucional; 

VI – Compartilharem laboratórios, instalações físicas e outros recursos já 

disponíveis na Instituição; 

 

§ 1º. A proposta de criação de grupo de pesquisa conterá os seguintes itens: 

I. A denominação do grupo; 
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II. A justificativa da necessidade da sua criação relativa às demandas para a 

pesquisa na região, ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e aos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação ou de programas de Stricto Sensu; 

III. Os objetivos do grupo; 

IV. As linhas de pesquisa em que o grupo pretende atuar; 

V. As estratégias de articulação e de envolvimento do grupo com outras 

instituições e grupos de pesquisa e com as agências de fomento; 

VI. Um planejamento, no qual estejam contempladas as principais atividades 

a serem desenvolvidas pelo grupo de pesquisa ao longo de seus primeiros doze 

meses de funcionamento; 

VII. O nome do líder de grupo, bem como dos professores pesquisadores, 

alunos e técnicos; 

VIII. O currículo lattes de cada membro do grupo. 

 

§ 2º.Grupos de pesquisa que estejam há mais de doze (12) meses sem sofrer 

atualização passarão para o status de grupos não-atualizados por ocasião da data 

de início de um período censitário por parte do CNPq. 

 

CAPÍTULO II 

DOS LÍDERES DE GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 3º.O líder de grupo de pesquisa detém o comando acadêmico e 

intelectual junto ao grupo de pesquisa que lidera, além de responder por ele em 

primeira instância, cabendo-lhe as seguintes atribuições: 

 

I. Coordenar e planejar a pesquisa no âmbito do grupo; 

II. Acompanhar a execução do planejamento da pesquisa; 

III. Atualizar o grupo junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq; 

IV. Excluir do grupo de pesquisa os pesquisadores membros não produtivos; 

V. Reunir o grupo a cada dois meses; 

VI. Participar de reuniões convocadas pela Universidade; 

VII. Participar de eventos para os quais forem convidados; 

VIII. Promover a publicação e a socialização da produção do grupo em 

eventos internos organizados para tal fim, ou em seminários e congressos externos; 

IX. Publicar, no mínimo, um artigo a cada ano, preferencialmente em 

periódico indexado; 

X. Fazer referência à condição de líder de grupo de pesquisa nas publicações 

e trabalhos apresentados; 

XI. Apresentar relatório dos resultados da produção científica do grupo de 

pesquisa que lidera. 

 

Parágrafo único: Poderá ser líder de grupo de pesquisa o professor que 

apresentar experiência, destaque e liderança no campo científico ou tecnológico, 
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estiver envolvido com a atividade de pesquisa e atender ainda aos seguintes 

requisitos: 

 

I. Ser do quadro efetivo de professores da Instituição, com dedicação de, no 

mínimo, vinte horas semanais; 

II. Possuir, preferencialmente, titulação de doutor; 

III. Ter disponibilidade de horas em seu Plano de Atividades para dedicar-se 

ao grupo. 

 

CAPÍTULO III 

DOS MEMBROS PESQUISADORES DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 4º. Os membros pesquisadores dos grupos de pesquisa respondem pela 

produção científica,tecnológica e artística dos grupos, cabendo-lhes ainda: 

 

I. Executar o que lhes cabe do planejamento do grupo; 

II. Participar das reuniões convocadas pelo líder e pela Instituição; 

III. Atualizar semestralmente o currículo Lattes; 

IV. Participar de eventos para os quais forem convidados; 

V. Socializar os resultados de sua produção científica em eventos internos 

organizados para tal fim, ou em seminários e congressos externos; 

VI. Publicar, no mínimo, um artigo a cada ano preferencialmente em periódico 

indexado; 

VII. Fazer referência à condição de membro de um grupo de pesquisa nas 

publicações e trabalhos apresentados; 

VIII. Submeter-se à avaliação de desempenho pela Instituição; 

IX. Apresentar relatório anual dos resultados de sua produção científica ao 

líder do Grupo; 

 

§ 1º.Poderá ser membro de um grupo de pesquisa o professor que atender 

aos seguintes requisitos: 

I. Ser do quadro de professores da UnC ou de outra Instituição de Ensino 

Superior; 

II. Possuir, preferencialmente, titulação de mestre; 

III. Ter envolvimento com pesquisa. 

 

§ 2º. Professores pesquisadores de outras instituições poderão compor os 

grupos de pesquisa da UnC desde que: 

 

I. Estejam vinculados à UnC por meio de uma rede, programa ou projeto de 

pesquisa,ou por meio de um programa de pós-graduação, ou curso de graduação; 

II. Cumpram o que determina a política de pesquisa da UnC, bem como as 

diretrizes da presente Resolução; 
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§ 3º.Professores pesquisadores que não apresentarem os resultados 

esperados de sua produção científica, aferidos por instrumento de avaliação de 

desempenho a ser aplicado pela Instituição a cada dois 02 (dois) anos, serão 

automaticamente excluídos dos grupos de pesquisa aos quais pertencem. 

 

§ 4º.A UnC não se responsabiliza por custos não previstos e não autorizados 

para a execução das atividades dos grupos de pesquisa, não remunera serviços de 

terceiros, nem confere vínculo empregatício a professores pesquisadores externos à 

Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS MEMBROS ESTUDANTES DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 5º.Os membros estudantes dos grupos de pesquisa participam, em 

conjunto com os professores pesquisadores, da produção científica, tecnológica e 

artística dos grupos, na condição de auxiliares de pesquisa, como parte de suas 

atividades discentes, sob a orientação de pesquisadores do grupo,cabendo-lhes as 

seguintes obrigações: 

I. Executar o plano de trabalho previsto no planejamento do grupo; 

II. Participar das reuniões convocadas pelo líder e pela Instituição; 

III. Atualizar semestralmente o seu currículo lattes; 

IV. Participar de eventos para os quais forem convidados; 

V. Socializar os resultados de sua produção científica em eventos internos 

organizados para tal fim, ou em seminários e congressos externos; 

VI. Publicar, em conjunto com um pesquisador membro do grupo, um artigo a 

cada ano, preferencialmente em periódico indexado; 

VII. Apresentar, em conjunto com o professor pesquisador ao qual estiver 

vinculado, relatório anual dos resultados da produção científica alcançada; 

VIII. Fazer referência à condição de membro de um grupo de pesquisa da 

UnC nas publicações e trabalhos apresentados. 

 

§ 1º. Poderá ser membro de um grupo de pesquisa o estudante que atender 

aos seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação 

da UnC; 

II. Dispor de tempo para dedicar-se às atividades planejadas pelo grupo. 

 

§ 2º. Os estudantes dos cursos de mestrado da UnC obrigatoriamente devem 

participar do grupo de pesquisa do qual seu orientador de dissertação fizer parte. 

 

§ 3º A UnC não se responsabiliza por custos não previstos e não autorizados 

para a execução das atividades previstas para os grupos de pesquisa, não remunera 

serviços de terceiros,nem confere vínculo empregatício a estudantes membros dos 

grupos de pesquisa. 
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CAPÍTULO V 

DOS MEMBROS TÉCNICOS DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 6º. Os membros técnicos dos grupos de pesquisa participam, em 

conjunto com os professores pesquisadores, da produção científica, tecnológica e 

artística dos grupos, na condição de auxiliares de pesquisa, como parte de suas 

atividades profissionais, sob a orientação de pesquisadores do grupo, cabendo-lhes 

as seguintes obrigações: 

 

I. Executar o plano de trabalho previsto no planejamento do grupo; 

II. Participar das reuniões convocadas pelo líder e pela Instituição; 

III. Atualizar semestralmente o seu currículo lattes; 

IV. Participar de eventos para os quais forem convidados; 

V. Socializar os resultados de sua produção científica em eventos internos 

organizados para tal fim, ou em seminários e congressos externos; 

VI. Publicar, em conjunto com um pesquisador membro do grupo, um artigo a 

cada ano, preferencialmente em periódico indexado; 

VII. Apresentar, em conjunto com o professor pesquisador ao qual estiver 

vinculado, relatório anual dos resultados da produção científica alcançada; 

VIII. Fazer referência à condição de membro de um grupo de pesquisa da 

UnC nas publicações e trabalhos apresentados. 

 

Parágrafo Único: Poderá ser membro de um grupo de pesquisa o técnico 

que tiver contrato de trabalho formal com a UnC; 

 

CAPÍTULO VI 

DAS OBRIGAÇÕES DA UnC 

 

Art. 7º.A UnC responde pelos grupos de pesquisa em última instância, 

cabendo-lhe ainda: 

I. Certificar os grupos de pesquisa junto ao CNPq; 

II. Promover a publicação dos resultados da produção científica dos grupos de 

pesquisa; 

III. Apoiar a participação dos membros dos grupos de pesquisa para a UnC 

em eventos, visando a comunicação da produção científica; 

IV. Apoiar a organização de eventos institucionais, visando à socialização dos 

resultados dos grupos de pesquisa; 

V. Avaliar o desempenho dos grupos de pesquisa a cada dois anos; 
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CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DA VICE-REITORIA ACADÊMICA 

 

Art. 8º.A Vice-reitoria Acadêmica responde pelos grupos de pesquisa junto à 

Instituição e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, cabendo-lhe ainda as seguintes 

atribuições: 

I. Exercer o papel de dirigente institucional de pesquisa junto ao Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do CNPq; 

II. Identificar e cadastrar os líderes de grupos de pesquisa; 

III. Certificar os grupos de pesquisa junto ao Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do CNPq; 

IV. Cancelar a certificação dos grupos de pesquisa improdutivos; 

V. Acompanhar os grupos de pesquisa por meio do site de coleta/atualização 

do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 

VI. Promover eventos para a socialização da produção dos grupos; 

VII. Promover a publicação dos resultados da produção; 

VIII. Encaminhar a des-certificação dos grupos de pesquisa improdutivos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Art. 9º.Os grupos de pesquisa serão avaliados a cada dois 02 (dois) anos por 

meio de instrumento específico, no âmbito da Avaliação Institucional. 

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos, conjuntamente pelas Comissões 

de Assuntos Acadêmicos e de legislação e Normas do CONSUN. 

 

Mafra-SC, 22 de maio de 2012. 

 

 

 

Prof. José Alceu Valério 

Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO UnC REITORIA 002/2016 

 
 

Dispõe sobre a reformulação da Resolução que 
dispõe o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da 
Universidade do Contestado – UnC. 

 

 

A Reitora da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas atribuições e 

de acordo com a Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde-CNS,  

 

 

Resolve, 

 

 

Art. 1° O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade do Contestado 

- UnC é um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, de apoio 

à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, interdisciplinar e 

independente e constituído nos termos da Resolução n° 466 do Conselho Nacional 

de Saúde-CNS, expedida em 12 de dezembro de 2012. 

 

Art. 2° Ao CEP - UnC compete regulamentar, avaliar e acompanhar a 

realização de pesquisa clínica e experimental envolvendo seres humanos, no âmbito 

do complexo compreendido pela UnC, seguindo as propostas de diretrizes éticas 

internacionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo seres humanos e animais. 

 

§ 1° Ao CEP - UnC compete avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres 

humanos, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer, 

devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios éticos de 

impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro 

dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que 

resultem em morosidade na análise. 

 

§ 2° O CEP desempenhará papel consultivo e educativo em questões éticas, 

conforme Resolução CNS 466/2012. 

 

Art. 3° Os membros do CEP - UnC tem independência de ação no exercício 

de suas funções no Comitê, dentro do que prevê a legislação em vigor, mantendo 

sob caráter confidencial as informações recebidas e respeitadas as normas 

regimentais da UnC. 
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Art. 4° O Comitê é constituído por 12 (doze) membros titulares, 8 (oito) 

suplentes e 2 (dois) representantes da comunidade assistida pela Instituição (um 

titular e um suplente). 

 

§ 1° Terá caráter multi e transdisciplinar, incluindo profissionais da área da 

saúde, ciências sociais, exatas e humanas, de ambos os sexos, não devendo haver 

mais que um terço de seus membros pertencentes a mesma categoria profissional. 

 

§ 2° Os membros do Comitê, por área, a serem indicados pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, deverão fazer parte do quadro docente da 

UnC e integrar grupos de pesquisa, tendo preferencialmente, uma carga horária 

mínima de 20 (vinte) horas de atividade semanal. 

 

§ 3° Em consonância com a Resolução CNS 466/2012, os membros não 

poderão ser remunerados. 

 

Art. 5° A nomeação dos membros do CEP – UnC será realizada através de 

ato da Reitora, homologando a indicação realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão. 

 

§ Único: O registro e mandato dos membros tem validade de 03 (três) anos, 

devendo ser renovado ao final desse período, de acordo com a Resolução CNS nº 

370/2007. 

 

Art. 6° O CEP – UnC deve possuir um coordenador eleito por seus pares, 

dentre seus integrantes, para mandato de 3 (três) anos, permitindo-se a uma 

recondução. 

 

Art. 7° Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, com base nas Diretrizes do Conselho 

Nacional de Saúde. 

 

Art. 8° A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando a 

Resolução UnC-Reitoria 008/2014 e as disposições em contrário. 

 

Mafra, SC, 05 de fevereiro de 2015. 

 
 
 

Solange Sprandel da Silva 
Reitora 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 014/2018 

 

 

Dispõe sobre a aprovação ad referendum do 

CONSUN da alteração do Regimento Interno da 

Comissão de Ética no Uso e Experimentação de 

Animais – CEUA/UnC. 

 

 

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN da Universidade do 

Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o Regimento 

da UnC, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Aprovar a alteração do Regimento Interno da Comissão de Ética no 

Uso e Experimentação de Animais – CEUA/UnC. 

 

Art. 2º O Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso e Experimentação 

de Animais – CEUA/UnC é parte integrante desta Resolução. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando a Resolução 

UnC CONSUN 005/2011 e as disposições em contrário. 

 

 

Mafra, SC, 22 de agosto de 2018. 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 

Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 014/2018 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO E 

EXPERIMENTAÇÃO DE ANIMAIS - CEUA/UnC 

 

I – DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º A Comissão de Ética no Uso e Experimentação de Animais – 

CEUA/UnC é um órgão de assessoria institucional autônomo, colegiado, 

multidisciplinar e deliberativo do ponto de vista ético em questões relativas ao uso 

de animais no ensino e na experimentação. 

 

II – DAS FINALIDADES 

 

Art. 2º O CEUA tem por finalidade orientar, analisar, emitir parecer e expedir 

certificados, sobre os protocolos de experimentação e de ensino que envolvam o 

uso de animais das espécies do filo Chordata, subfilo Vertebrata, bem como 

fiscalizar o cumprimento deste regulamento, à luz dos princípios éticos na 

experimentação animal conforme Lei Federal nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, 

Resolução nº 879, de 15 de fevereiro de 2008 do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, Decreto Federal no 6899 de 15 de julho de 2009 e demais normas 

aplicáveis à utilização de animais para ensino e pesquisa, especialmente as 

resoluções do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal (CONCEA), 

sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis. 

 

III – DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 3º A CEUA será constituída por, no mínimo, cinco membros titulares e 

seus respectivos suplentes, devendo ter caráter multidisciplinar, multiprofissional, 

devendo contemplar: 

 

I - Profissionais das áreas das ciências da vida, sendo pelo menos 1 (um) 

médico veterinário; 

 

II - Pesquisadores ou docentes das áreas de ciências exatas e humanas, 

preferencialmente que utilizam animais no ensino ou na pesquisa científica; 

 

III - 1 (um) representante de sociedade protetora de animais legalmente 

constituída e 1 (um) discente de graduação e/ou pós-graduação. 

 

Art. 4º Os representantes titulares e respectivos suplentes serão nomeados 

por ato do Reitor. 
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Art. 5º O mandato dos membros será de 02 (dois) anos com possibilidade de 

trocas e recondução. 

 

Parágrafo Único: A renovação da Comissão deve ser preferencialmente 

parcial. Assim, não deverá exceder a 60% dos seus membros, respeitando o 

período mínimo de doze meses. 

 

Art. 6º A CEUA será dirigida por um coordenador e um vice-coordenador 

nomeados pelo Reitor. 

 

Parágrafo Único: A CEUA será secretariada por um técnico administrativo 

designado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. 

 

Art. 7º A CEUA poderá contar com consultores ad hoc pertencentes a UnC 

ou a outras instituições, com finalidade de fornecer subsídios técnicos. 

 

IV – DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 8º Compete a CEUA: 

 

I - Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto nesta 

regulamentação, nas leis e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais em 

ensino e pesquisa e nas resoluções normativas do CONCEA; 

 

II - Examinar previamente os protocolos experimentais ou pedagógicos 

aplicáveis aos procedimentos de pesquisa e ensino a serem realizados por 

pesquisadores e docentes vinculados a UnC, para determinar sua compatibilidade 

com as legislações aplicáveis; 

 

III - Manter cadastro atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa 

realizados ou em andamento na instituição, enviando cópia ao CONCEA por meio 

do Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais CIUCA; 

 

IV - Manter cadastro dos pesquisadores e docentes que realizem 

procedimentos de ensino e pesquisa, enviando cópia ao CONCEA por meio do 

CIUCA; 

 

V - Expedir, nos limites de suas atribuições, os certificados que se fizerem 

necessários perante órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos ou 

outros; 

 

VI - Notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias a 

ocorrência de qualquer acidente com os animais na UnC, fornecendo informações 

que permitam ações saneadoras. 



26 
 

 

Parágrafo Primeiro: Constatado qualquer procedimento em descumprimento 

às disposições dessa regulamentação na execução de atividade de ensino e 

pesquisa, a CEUA determinará a paralisação de sua execução, até que a 

irregularidade seja sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo: Quando se configurar a hipótese prevista no Parágrafo 

Primeiro deste artigo, a omissão da CEUA acarretará sanções à instituição, nos 

termos dos artigos nos 17 e 20 da Lei Federal nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

 

Parágrafo Terceiro: Das decisões proferidas pela CEUA cabe recurso, sem 

efeito suspensivo, ao CONCEA. 

 

Parágrafo Quarto: Os membros da CEUA responderão pelos prejuízos que, 

por dolo, causarem às pesquisas em andamento.  

 

Parágrafo Quinto: Os membros da CEUA estão obrigados a manter sigilo 

das informações consideradas confidenciais (científica e industrial), desde que o 

mesmo seja compatível com o presente Regimento, sob pena de responsabilidade.  

 

V – DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 9º Os pesquisadores e docentes responsáveis por procedimentos de 

ensino e pesquisa que envolvam o uso de animais, antes da execução do projeto, 

deverão preencher formulário próprio (de acordo com regulamentação do CONCEA) 

e encaminhá-lo à CEUA para apreciação.  

 

Parágrafo Primeiro: Os formulários deverão ser protocolados junto a 

secretaria da CEUA.  

 

Parágrafo Segundo: A CEUA terá prazo de até 60 dias, após o recebimento 

do projeto, para emitir o parecer que será de caráter sigiloso e quando favorável, 

será acompanhado de certificado. Cabe ao pesquisador aguardar o resultado antes 

de iniciar o experimento ou atividade de ensino. 

 

Parágrafo Terceiro: Os pesquisadores e/ou docentes deverão fornecer à 

CEUA informações adicionais, quando solicitadas, e atender a eventuais auditorias. 

 

Art. 10 A CEUA solicitará ao pesquisador responsável, a paralisação da 

execução do projeto, sempre que for constatado qualquer procedimento em 

desacordo com os princípios da ética e da legislação vigente, até que a 

irregularidade seja sanada, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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Art. 11 A CEUA deverá reunir-se ordinariamente, uma vez a cada dois 

meses, ou extraordinariamente sempre que necessário, a critério do coordenador ou 

por convocação justificada da maioria dos seus membros.  

 

Parágrafo Primeiro: A reunião poderá ser realizada com maioria absoluta de 

seus membros. 

 

Parágrafo Segundo: Caso não haja número legal, o coordenador aguardará 

30 (trinta) minutos; persistindo a falta de quórum determinará a anotação dos nomes 

dos membros presentes e encerrará os trabalhos. 

 

Parágrafo Terceiro: As decisões da CEUA serão aprovadas por maioria 

relativa. 

 

Parágrafo Quarto: O membro da CEUA que estiver envolvido em um 

protocolo de ensino ou de pesquisa ficará impedido de participar das análises e 

decisões pertinentes ao protocolo. 

 

Art. 12 O assunto tratado nas reuniões da CEUA constará em ata, sendo 

parte integrante dela a relação dos presentes, as decisões da CEUA e tudo o que for 

solicitado para constar por qualquer participante da reunião. As atas serão 

submetidas a aprovação da CEUA, em reunião subsequente. 

 

VI – DAS DECISÕES 

 

Art. 13 A análise dos protocolos de pesquisa ou ensino será feita por parecer 

consubstanciado escrito. Os protocolos analisados serão enquadrados em uma das 

seguintes categorias: 

 

I - APROVADO, quando, após o correto encaminhamento de toda a 

documentação necessária, revisão e apresentação do parecer consubstanciado por 

parte dos relatores e, finalmente, após apreciação dos membros da CEUA o projeto 

for considerado adequado conforme normas de ética do CONCEA e lei federal no 

11.794 de 08 de outubro de 2008. 

 

II - COM PENDÊNCIA, quando a CEUA considerar o protocolo e o projeto 

aceitáveis, porém com problemas no protocolo, projeto ou em ambos, e houver 

recomendação de uma revisão específica, ou solicitação de modificação ou 

informação relevante, que deverá ser atendida em até 30 dias, após recebimento da 

comunicação, pelo responsável pelo protocolo. 

 

III - ARQUIVADO, quando após recebimento da comunicação, o protocolo 

permanecer com pendência depois de transcorrido o prazo previsto no Inciso II do 

Art. 13 desse regulamento. 
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IV - NÃO APROVADO, quando, após o correto encaminhamento da 

documentação necessária, revisão e apresentação do parecer consubstanciado por 

parte dos relatores e, finalmente, após apreciação dos membros da CEUA o 

protocolo for considerado inadequado conforme normas de ética do CONCEA e lei 

federal no 11.794 de 08 de outubro de 2008. 

 

Parágrafo Primeiro: Às decisões proferidas pela CEUA caberá recurso, sem 

efeito suspensivo, ao CONCEA. 

 

Parágrafo Segundo: Receberão certificados de aprovação os protocolos 

cujos procedimentos constantes no protocolo de pesquisa/ensino estiverem de 

acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal elaborados pelo 

CONCEA.  

 

Parágrafo Terceiro: O pesquisador responsável deverá comunicar ao CEUA 

caso haja alteração do cronograma e/ou local de realização da pesquisa. Caso haja 

modificações na metodologia da pesquisa, estas deverão ser avaliadas pelo CEUA. 

 

Parágrafo Quarto: O pesquisador responsável pelo projeto deverá 

encaminhar à CEUA o relatório final das atividades de pesquisa ou ensino. 

Receberão certificados de conduta ética os protocolos cujos procedimentos 

constantes no relatório final estiverem de acordo com os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal elaborados pelo CONCEA. 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14 Os membros da CEUA não serão remunerados no desempenho de 

suas atividades na comissão. 

 

Art. 15 Os membros da CEUA tem independência na tomada de decisões 

durante exercício das suas funções, mantendo sob caráter confidencial as 

informações recebidas. 

 

Art. 16 Casos omissos serão resolvidos pela CEUA. 
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RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 008/2018 

 
 
Dispõe sobre padronização de procedimentos de 
publicação/editoração das Revistas Científicas da 
Universidade do Contestado – UnC. 

 
 
A Reitora da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas atribuições e 

de acordo com o regulamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES,  

 

RESOLVE, 

 

Art. 1° Definir para as revistas institucionais da UnC como princípio a 

divulgação da pesquisa e da produção científica de professores, alunos e 

pesquisadores externos. 

Art. 2° Instituir parâmetros mínimos a todos os periódicos da Universidade, 

conforme critérios de Estrato da Capes (Qualis-Periódicos): (a) possuir periodicidade 

contínua, com no mínimo 20 artigos por ano, não devendo haver espaço de 

publicação inferior a um artigo por mês; (b) publicar a cada volume no mínimo 70% 

dos artigos oriundos de colaborações não relacionadas à instituição de publicação; 

(c) ter abrangência nacional/internacional quanto a autores, corpo editorial e 

revisores ad hoc; (d) adotar política editorial estrita de revisão por pares; (e) estar 

disponível no mínimo em uma base de dados e em três indexadores nacionais ou 

internacionais. 

Art. 3° A nomeação do Comitê de Política Editorial da UnC, dos Editores 

Chefes, Editores Associados, Corpo Editorial Científico e Revisores ad hoc será 

realizada por indicação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, 

sendo reavaliada anualmente.  

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

a Resolução UnC Reitoria 007/2014 e as disposições em contrário. 

 

Mafra-SC, 05 de outubro de 2018. 

 
Solange Sprandel da Silva 

Reitora  
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 019/2018 

 
Dispõe sobre a aprovação do Conselho 
Universitário – CONSUN para criação da Editora 
da Universidade do Contestado. 

 

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN, da Universidade do Contestado 

- UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o Regimento da UnC, e o 

deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2018, com base 

no Parecer nº 019/2018, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Criar a Editora Universidade do Contestado, denominada Editora UnC, com a 

finalidade de estimular, apoiar, editar e divulgar obras de valor cultural e científico, incluindo 

publicações periódicas e não periódicas, de acordo com plano e critérios editoriais 

estabelecidos pelo Comitê de Política Editorial da UnC, bem como, promover o intercâmbio 

com outras Editoras Universitárias e manter convênios, contratos e acordos, na sua área de 

competência. 

Art. 2º A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão deverá 

prover suporte ao funcionamento do Comitê de Política Editorial. 

Art. 3º O Comitê de Política Editorial da UnC será composto por 7 (sete) membros, 

sendo, 6 (seis) editores das revistas científicas institucionais, e 1 (um) Coordenador (Editor 

Técnico Executivo), reunindo-se uma vez por mês. 

Parágrafo Primeiro: Os integrantes do Comitê Editorial serão indicados para um 

mandato de 2(dois) anos. 

Parágrafo Segundo: Os membros recebem o valor de 1 (uma) hora aula por mês 

pela reunião mensal. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Mafra-SC, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 
Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 009/2014 

 
Dispõe sobre as Linhas de Pesquisa da 
Universidade do Contestado – UnC. 

 

A Reitora da Universidade do Contestado – UnC, no uso de suas atribuições 

e de acordo com Artigo 16, inciso III do Regimento da UnC, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°Homologar como Linhas de Pesquisa Institucionais da Universidade do 

Contestado - UnC, como segue: 

 

1. Exatas, da terra e engenharias; 

2. Biológicas, saúde e agrárias; 

3. Humanas, sociais e sociais aplicadas; 

4. Inovação. 

 

Parágrafo Único: As Linhas de Pesquisa representam temas que congregam 

estudos científicos fundamentados em tradição investigativa, de onde se originam 

projetos de pesquisa que possuem aspectos em comum. 

 

Art. 2° Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

lato-sensu e stricto-sensu da UnC deverão estar vinculados as linhas de pesquisa 

institucionais da UnC. 

 

Art. 3° Os grupos de pesquisa da UnC organizar-se-ão a partir das linhas de 

pesquisa dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

 

Art. 4° A presente Resolução entra em vigor nesta data, ad referendum, 

revogando o Art. 5° da Resolução UnC-CONSUN 029/2011. 

 

Mafra, SC, 25 de junho de 2014. 
 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 

Reitora 
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RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 010/2014 

 
Estabelece atribuições às Pró-Reitorias de 
Administração e Planejamento, Ensino e 
Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e Assuntos 
Comunitários da UnC. 

 

A Reitora da Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições 

regimentais e de acordo com o art. 19 inciso VII do Regimento Interno da UnC,  

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Aprovar as atribuições atinentes às funções da Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento, Pró-Reitoria de Ensino e Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-graduação, Extensão e Assuntos Comunitários, em consonância com o artigo 

21 do Regimento. 

 

Art. 2º A Pró-Reitoria de Administração e Planejamento tem como atribuição a 

coordenação e execução dos processos relativos aos atos financeiros e contábeis, 

gestão do patrimônio, compras, logística, controle e acompanhamento de contratos, 

convênios e instrumentos similares, informações gerenciais, gestão de pessoas e 

gestão de tecnologia de informação. 

 

Art. 3º A Pró-Reitoria de Ensino tem como atribuição estabelecer, planejar, 

coordenar e supervisionar o ensino de graduação presencial e na modalidade a 

distância, desenvolvendo políticas de ensino que viabilizem a qualidade dos cursos 

oferecidos pela UnC.  

 

Parágrafo Único: Compete ainda, supervisionar e coordenar a política de 

avaliação institucional e educação básica e a gestão das bibliotecas e secretaria 

acadêmica. 

 

Art. 4º A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e Assuntos 

Comunitários tem como atribuição promover, coordenar e supervisionar as áreas de 

pesquisa e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), extensão, assuntos 

comunitários e CENPALEO.    

 

§ 1º Compete ainda, incentivar a produção do conhecimento necessário ao 

desenvolvimento científico, tecnológico, artístico, cultural e desportivo. 

 

§ 2º Apreciar as propostas de convênios relativos ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisas institucionais e de intercâmbio entre cursos de pós-graduação 

e graduação. 
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Art. 5° A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Mafra, SC, 01 de julho de 2014. 

 

 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 

Reitora 
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RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 012/2014 

 
Estabelece atribuições às Diretorias vinculadas a 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação, 
Extensão e Assuntos Comunitários da UnC. 

 

A Reitora da Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições 

regimentais e de acordo com o art. 19 inciso VII do Regimento Interno da UnC, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Aprovar as atribuições atinentes às Diretorias vinculadas a Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e Assuntos Comunitários da UnC. 

 

Art. 2ºA Diretoria de Pesquisa tem como atribuição a execução das políticas 

institucionais e de pesquisa, desempenhando papel consultivo e educativo, 

fomentando a reflexão em torno da ética na Ciência, cujo desenvolvimento se dê a 

partir dos próprios processos do ensino-aprendizagem e da produção do 

conhecimento. Acompanhar e zelar pelo andamento de ação de fomento para a 

pesquisa. Auxiliar os grupos nos assuntos relativos a coordenação e financiamento 

da pesquisa. 

 

Art. 3ºA Coordenação de Mestrado cabe assegurar a organização e o 

funcionamento do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, supervisionando e 

coordenando as atividades acadêmicas e administrativas da respectiva esfera. 

 

Art. 4ºA Diretoria de Especialização lato sensu tem como atribuição 

coordenar, estimular e supervisionar as atividades didático-científicas no âmbito da 

pós-graduação desenvolvida na UnC, diagnosticando e propondo novos programas, 

através de estudos de mercado.     

 

Art. 5º A Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários tem como atribuição 

planejar, coordenar e supervisionar as ações diretas de extensão (artística, cultural, 

desportiva e de prestação de serviço) e as ações de extensão integradas ao ensino 

de graduação e a pesquisa. Compete ainda, aprofundar a integração da UnC com os 

diversos segmentos produtivos e com a comunidade visando intensificar as políticas 

de parcerias, em nível local, regional e estadual no sentido de ampliar a captação de 

recursos. 

 

Parágrafo Único: A Coordenação de Esportes, vinculado a Diretoria de 

Extensão, tem como atribuição planejar, coordenar e supervisionar as ações 

desportivas no âmbito interno da UnC e externo. 
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Art. 6º A Coordenação do Centro Paleontológico da UnC tem como atribuição 

planejar, coordenar e supervisionar as ações desencadeadas para salvaguardar o 

patrimônio palentológico e arqueológico de forma geral e promover a pesquisa e a 

divulgação do conhecimento científico palearqueológico.  

 

Art. 7º A Coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica tem como 

atribuição planejar, coordenar e supervisionar as ações de desenvolvimento de 

tecnologia e inovação no âmbito interno da UnC e externo. 

 

Art. 8° A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Mafra, SC, 01 de julho de 2014. 

 

 

 
Solange Sprandel da Silva 

Reitora 
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RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 023/2014 

 

 
Institui e regulamenta o Programa de Apoio para 
Participação em Eventos Científicos – 
PAPEC/UnC, para o ano 2015. 

 

 

A Reitora da Universidade do Contestado – UnC, no uso de suas atribuições 

regimentais e de acordo com o Art. 19, inciso VII do Regimento da UnC, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1°Instituir o Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos 

da Universidade do Contestado – PAPEC/UnC, para o ano de 2015. 

 

Parágrafo Único: O PAPEC-UnC é um programa que visa orientar docentes 

e discentes da Universidade do Contestado-UnC, quanto aos procedimentos que 

devem ser observados e seguidos para a concessão de ajuda de custo para 

participação de professores e alunos em eventos científicos. 

 

Art. 2°O Programa de Apoio tem por objetivos: 

 

Parágrafo Primeiro: Proporcionar aos docentes e discentes apoio à 

participação em eventos científicos; 

 

Parágrafo Segundo: Estimular pesquisadores produtivos a disseminar o 

conhecimento produzido na UnC em eventos científicos regionais, nacionais e 

internacionais; 

 

Parágrafo Terceiro: Qualificar a pesquisa desenvolvida na Universidade do 

Contestado-UnC. 

 

Art. 3°O gerenciamento dos recursos anuais destinados ao PAPEC estará a 

cargo da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, a qual prestará 
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contas à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento sobre o destino dos recursos 

financeiros. 

 

Art. 4°O Programa de Apoio concederá auxílio anual para participação em 

Eventos Científicos a docentes e discentes da instituição, da seguinte forma: 

 

Parágrafo Primeiro: A UnC concederá auxílio para participação em Evento 

Científico a docentes vinculados a Grupos de Pesquisa institucionalizados, mediante 

comprovação de aceite de trabalho no evento e apresentação de comprovantes de 

despesas de inscrição, estadia, deslocamento e alimentação, num limite máximo de 

R$ 700,00 (setecentos reais) por docente, nível nacional e R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por docente, nível internacional, restritos a uma participação categoria. 

 

Parágrafo Segundo: A UnC concederá auxílio para participação em Evento 

Científico a discente, mediante comprovação de aceite de trabalho no evento e 

comprovação de despesas de inscrição, estadia, deslocamento e alimentação, num 

limite máximo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por discente, restrito a uma 

participação por ano.  

 

Art. 5° O Programa de Apoio a Participação em Eventos para Docente terá 

previsão de investimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), anual. 

 

Art. 6° O Programa de Apoio a Participação em Eventos para Discente terá 

previsão de investimento de R$ 3.000,00 (três mil reais), anual. 

 

Art. 7° Os docentes e discentes interessados no Programa, deverão 

preencher e enviar o Formulário de Solicitação – PAPEC – ANEXO I à Diretoria de 

Pesquisa da Universidade do Contestado-UnC.  

 

Parágrafo Único: A prestação de contas para os pedidos deferidos deverá 

ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o evento, por meio do preenchimento do 

Formulário de Ressarcimento - ANEXO II, para terem direito a liberação financeira. 
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Art. 8° O apoio financeiro se dará em caráter de ressarcimento, mediante a 

apresentação dos comprovantes de despesas financiáveis (recibos de táxi, notas 

fiscais de passagens aéreas, passagens de ônibus, alimentação, estadia, 

comprovante de pagamento da inscrição do evento), além da efetiva apresentação 

no evento por meio de fotografia da apresentação pôster/oral. 

 

Parágrafo Único: A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

poderá a qualquer tempo, suspender a concessão dos auxílios no caso das quotas 

semestrais terem sido encerradas. 

 

Art. 9ºAs excepcionalidades e situações omissas nesta Resolução serão 

resolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão em conjunto a 

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. 

 

Art. 10º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Mafra, SC, 06 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 
Reitora 
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ANEXO I - RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 023/2014 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO  

PROGRAMA DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS-

PAPEC/UnC 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Beneficiário:  
E-mail:                                                                                     Telefone:  
Docente (   )               Discente (   ) 

Campus:    Canoinhas (   )                  Concórdia (   )                    Curitibanos (   )        
                   Mafra (   )                         Porto União (   )                  Rio Negrinho (   ) 

EVENTO CIENTÍFICO 

Nome do Evento: 
 
 

Classificação: (   ) Local    (   ) Regional    (   ) Nacional    (   ) Internacional 

Cidade:                                                     UF:                          Período: 

TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS NO EVENTO 

Pôster (   )   Oral (   )   Outros*(   ) 

Pôster (   )   Oral (   )   Outros*(   ) 

Pôster (   )   Oral (   )   Outros*(   ) 

Pôster (   )   Oral (   )   Outros*(   ) 

* Mencionar 

RELAÇÃO DE DESPESAS 

ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO 

  

  

  

  

  

TOTAL GERAL**  

** LIMITE MÁXIMO DE R$ 700,00 (Evento Nacional) e R$ 1.000,00 (Evento Internacional) PARA 
DOCENTE E R$ 150,00 PARA DISCENTE. 
 
Itens financiáveis: 
- Táxi (o recibo deve apresentar a placa do veículo); 
- Passagem Aérea, Passagem de Ônibus, Alimentação e Estadia; 
- Inscrição no evento. 

SOLICITANTE 
Declaro que as informações prestadas neste Formulário são verdadeiras. Comprometo-me a, no 
prazo máximo de 30 dias após o Evento, protocolar na PRPPGE os documentos referentes á 
participação, juntamente com o Formulário de Ressarcimento.  
 

                          ___________________                ___________________________ 
Local e Data                                           Assinatura 

 

  

EXCLUSIVO PRPPGE 
              DEFERIDO (   )                                                                    INDEFERIDO (   ) 
Em:  ___/___/____ 

 
__________________________________ 

Pró-Reitoria de Pesquisa,Pós-Graduação e Extensão - UnC 
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ANEXO II – RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 023/2014 
 

FORMULÁRIO DE RESSARCIMENTO 
PROGRAMA DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS- 

PAPEC/UnC 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Beneficiário: 
E-mail:                                                                                         Telefone: 
Docente (   )              Discente (   ) 

Campus:    Canoinhas (   )                  Concórdia (   )                    Curitibanos (   )        
                   Mafra (   )                         Porto União (   )                  Rio Negrinho (   ) 

EVENTO CIENTÍFICO 

Nome do Evento: 
 
 

RELAÇÃO DE DESPESAS DEFERIDAS 

ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO 

  

  

  

  

  

  

TOTAL GERAL**  

** LIMITE MÁXIMO DE R$ 700,00 (Evento Nacional) e R$ 1.000,00 (Evento Internacional)PARA 
DOCENTE E R$ 150,00 PARA DISCENTE. 
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (CHECK-LIST) 

(   ) Cópia do certificado de participação 

Comprovantes de despesas no evento (conforme relação deferida): 
(   ) Recibos de táxi 
(   ) Notas fiscais de passagens aéreas 
(   ) Passagens de ônibus 
(   ) Alimentação 
(   ) Estadia 
(   ) Comprovante de pagamento da inscrição do evento 

 
Local, ____ / ____ / ______. 

 
_______________________ 

Assinatura do Beneficiário 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- -  
 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO - PRPPGE 

PROGRAMA DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS- PAPEC/UnC 

 
Protocolo: ______/_____ 
 

__________________________________ 
Pró-Reitoria de Pesquisa,Pós-Graduação e Extensão - UnC 
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RESOLUÇÃO UnC-REITORIA 027/2014 

 
Estabelece objetivos e os eixos de atuação do 
Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT da UnC. 

 

A Reitora da Universidade do Contestado – UnC, no uso de suas atribuições 

e de acordo com o Art. 19 inciso VII do Regimento da UnC, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Estabelecer para o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT o objetivo 

de ampliar as oportunidades para os acadêmicos dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação e Empresários interessados no desenvolvimento de negócios 

inovadores, relacionando a Universidade com as oportunidades oferecidas no 

mercado de trabalho. 

 

Art. 2º Para atingir o objetivo e de acordo com a demanda, o NIT poderá 

oferecer: 

 

a) Consultorias e serviços com informações e diagnósticos empresariais, 

serviços de análises e ensaios laboratoriais para emissão de laudos 

técnicos, desenvolvimento e melhoria de produtos e processos. 

b) Oferecer consultorias de gestão e empreendedorismo, com estudos de 

viabilidade técnica, econômica e comercial, planos de negócios, 

informações sobre financiamentos de projetos, linhas de fomento, 

pesquisas de mercado, planos de marketing e assessoria e 

acompanhamento de projetos. 

 

Art. 3º Os eixos de atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT da 

UnC, visando estimular a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento 

social, econômico e ambiental, serão: 

I - Desenvolvimento Empresarial; 

II - Empreendedorismo, Pesquisa e Ensino; 

III - Transferência de Tecnologia; 

IV - Cooperação Institucional: Universidade - Empresa - Sociedade. 

 

Art. 4º O eixo Desenvolvimento Empresarial visa impulsionar projetos, ideias 

ou empresas constituindo-se como Multincubadora de Empresas. 

 

Art. 5º O eixo Empreendedorismo, Pesquisa e Ensino compreenderá o 

Programa Empresa Junior e o Instituto de Empreendedores. 

 

Art. 6º O eixo Transferência de Tecnologia congregará o Centro de 

Propriedade Intelectual e a Agência de Comercialização de produtos e serviços. 
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Art. 7º O eixo Cooperação Institucional: Universidade - Empresa - Sociedade 

coordenará projetos de cunho desenvolvimentista e sustentável para a sociedade. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de abril de 2015, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Mafra, SC, 06 de novembro de 2014. 

 

 

 

 
Solange Sprandel da Silva 

Reitora 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 028/2015 

 
Dispõe sobre a normatização do Núcleo de 
Inovação Tecnológica – NIT no âmbito da 
Universidade do Contestado – UnC. 

 

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN da Universidade do 

Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o disposto no 

Art. 7º do Regimento e o deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no dia 11 

de setembro de 2015, com base no Parecer Nº 030/2015, 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A presente Resolução tem como objeto a normatização do Núcleo de 

Inovação Tecnológica – NIT no âmbito da UnC. 

 

Art. 2º O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT é um Órgão Executivo da 

Administração Superior, diretamente subordinado à Reitoria da UnC.  

 

Art. 3º O NIT poderá contar com: 

a) Incubadoras; 

b) Assessorias para o desenvolvimento de Inovação e Tecnologia; 

c) Transferência de Tecnologia. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA COMPETÊNCIA DO NIT 

 

Art. 4º Ao Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT compete: 

I. fomentar, apoiar, promover e acompanhar ações que tenham por 

finalidade a inovação tecnológica no âmbito da UnC; 

II. observar e contribuir no apontamento de diretrizes e prioridades 

estabelecidas pelo PDI, visando à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa voltados ao empreendedorismo e inovação; 

III. promover a integração da UnC com o setor produtivo para a geração, 

gestão e transferência de tecnologia; 

IV. acompanhar as ações das incubadoras da universidade; 

V. prospectar e encaminhar a incubação de empresas e/ou negócios nas 

incubadoras da UnC, aproveitando o potencial de conhecimento gerado na própria 

universidade e fora dela, a fim de fomentar a tecnologia e a inovação; 
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VI. articular a captação de recursos e orientar a elaboração de projetos 

submetidos a agências de fomento, órgãos governamentais, organizações da 

sociedade civil, empresas, com vistas ao empreendedorismo e à inovação 

tecnológica;  

VII. atuar como gestor de cooperação, orientando quanto à elaboração de 

contratos, de planejamento financeiro, além de acompanhar a gestão de projetos 

voltados à inovação; 

VIII. elaborar e zelar pela manutenção de políticas institucionais de proteção 

às invenções geradas na Universidade, preocupando-se com a propriedade 

intelectual, a divulgação dos resultados e os royalties financeiros provenientes do 

processo de licenciamento ou transferência de tecnologia; 

IX. avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa voltados à inovação. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5º O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT contará com a seguinte 

estrutura organizacional: 

I. Conselho Gestor; 

II. Coordenação; 

III. Secretaria de Apoio Administrativo; 

IV. Assessorias. 

 

Seção I 

Do Conselho Gestor 

 

Art. 6º O Conselho Gestor tem a seguinte composição: 

I. Coordenador do NIT, como seu presidente; 

II. Pró-Reitor de Administração e Planejamento; 

III. Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; 

IV. Pró-Reitor de Ensino; 

V. Um Diretor de Campus; 

VI. Um representante Titular e Suplente da Associação Empresarial da 

região de abrangência da UnC. 

 

Art. 7º Ao Conselho Gestor compete: 

I. avaliar e regulamentar as atividades do NIT na UnC, em concordância com 

sua finalidade, competências e com o estabelecido pela legislação vigente; 

II. definir diretrizes para a implementação de política institucional de 

produção, proteção e transferência de tecnologia e inovação; 

III. deliberar sobre matérias que lhe sejam atribuídas por legislação externa e 

interna à Instituição; 
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IV. analisar recursos a serem aplicados nas ações e projetos destinados 

ao NIT; 

V. aprovar os Regimentos Internos dos programas e projetos provenientes do 

NIT. 

 

Art. 8º O Conselho Gestor fará uma reunião ordinária por semestre e quantas 

extraordinárias forem necessárias, por solicitação do presidente ou de 1/3 (um terço) 

dos seus membros. 

Seção II 

Da Coordenação do NIT 

 

Art. 9º Ao Coordenador do NIT compete: 

I. fazer o gerenciamento geral do NIT; 

II. acompanhar as atividades das incubadoras da UnC; 

III. propor ao Conselho Gestor e fazer executar o alinhamento estratégico da 

inovação e do empreendedorismo inovador no âmbito da Universidade; 

IV. convocar e presidir as reuniões do Conselho Gestor; 

V. fazer cumprir as deliberações do Conselho Gestor; 

VI. zelar pela adequada execução das diversas demandas do NIT; 

VII. responsabilizar-se pela preservação do patrimônio e gerir os recursos 

financeiros do NIT; 

VIII. assegurar a fiel observância do regulamento interno do NIT e da 

legislação relacionada à proteção da propriedade intelectual no âmbito da UnC; 

IX. desempenhar as demais atribuições inerentes à sua função. 

 

Seção III 

Da Secretaria de Apoio Administrativo  

 

Art. 10 À Secretaria de Apoio Administrativo compete: 

I. dar suporte administrativo ao coordenador do NIT; 

II. manter um banco atualizado de informações sobre os pesquisadores e os 

principais projetos com potencial de inovação da UnC e de empresas pública e/ou 

privada;  

III. manter organizado e atualizado todos os arquivos e documentos do NIT; 

IV. acompanhar os pedidos e processos de incubação de empresas; 

V. providenciar e dar encaminhamento aos formulários e demais 

documentos necessários ao andamento dos pedidos de registro de propriedade 

intelectual junto aos órgãos competentes; 

VI. secretariar as reuniões do Conselho Gestor e internas do NIT; 

VII. exercer outras atividades inerentes ao setor. 
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Seção IV 

 

Das Assessorias 

 

Art. 11 O NIT contará com assessorias, que serão designadas conforme as 

necessidades, nomeadas por ato da Reitora, sendo responsável pela fiel 

observância de todas as funções e atribuições inerentes ao setor. 

 

Art. 12 O assessor nomeado será assistido por consultores ad hoc internos 

ou externos, que emitirão seus pareceres sob sigilo e confidencialidade de todas as 

informações a que tiveram acesso nos respectivos processos. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13 Os objetivos e os Eixos de atuação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT da UnC, estão dispostos na Resolução UnC Reitoria 027/2014. 

 

Art. 14 Os contratos e convênios a serem firmados entre a UnC e as 

empresas interessadas nas tecnologias propostas serão avaliados pelo NIT. 

  

Art. 15 Todos os pesquisadores/inventores, com qualquer nível de 

envolvimento em projetos de desenvolvimento científico, tecnológico e/ou extensão 

inovadora, desenvolverão suas atividades mediante assinatura prévia de Termo de 

Sigilo e Confidencialidade. 

 

Art. 16 Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSUN. 

 

Art. 17 Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando a Resolução 

UnC-CONSUN 008/2011 e as disposições em contrário. 

 

Mafra, 11 de setembro de 2015. 

 
Solange Sprandel da Silva 

Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO UnC – REITORIA 003/2015 

 
Institui e regulamenta o Programa de Mobilidade 

Acadêmica da Universidade do Contestado - PMA 

- UnC. 

 

A Reitoria da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas atribuições 

e de acordo com o Artigo 16, inciso XI do Regimento da UnC, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Instituir o Programa de Mobilidade Acadêmica da Universidade do 

Contestado - PMA - UnC, entre a Universidade do Contestado – UnC e 

Universidades brasileiras e estrangeiras conveniadas, para a realização de 

disciplinas e atividades de pesquisa e extensão, de modo a promover o intercâmbio 

da UnC com a comunidade nacional e internacional. 

 

Art. 2º O Programa de Mobilidade Acadêmica da Universidade do Contestado 

- PMA - UnC tem como objetivos: 

 Contribuir para a promoção do processo de internacionalização da UnC; 

 Incentivar intercâmbios de estudo, de pesquisa e cultura, mediante a 

divulgação de oportunidades e do apoio necessário aos estudantes, 

professores e técnicos da UnC, bem como aos alunos, docentes e técnicos 

de outras instituições em seus encaminhamentos com vistas à realização de 

estudos na UnC; 

 Favorecer a formação integral dos participantes do programa, oportunizando 

vivências com outras culturas, desenvolvimento de habilidades de 

comunicação e relações interpessoais, bem como prática ou aprendizado de 

outros idiomas. 

 

Art. 3º O PMA - UnC está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós 

Graduação e Extensão,através do Setor de Mobilidade Acadêmica. Para alcançar 

seus objetivos recebe candidaturas, promove os devidos encaminhamentos, orienta 

e acompanha o estudante da UnC em intercâmbio, bem como os de outras 

instituições de ensino superior em seus intercâmbios na UnC. 

 

Art. 4º Os programas de intercâmbio poderão ter duração de um ou dois 

semestres letivos, em duas modalidades (In e Out). 

 

Art. 5º Na Modalidade In a UnC recebe alunos de Universidades conveniadas 

com possibilidade de aproveitamento dos créditos cursados mediante avaliação e 

julgamento das Instituições partícipes. 
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I. Ao término do período, a UnC encaminhará à Universidade de origem do 

aluno um Histórico Escolar (transcript) contendo às disciplinas e os créditos 

cursados, além das notas alcançadas no sistema de notas brasileiro; 

II. O aluno interesado em programa de estudos na UnC deverá consultar a 

sua instituição de origem para informar-se se há acordo bilateral entre as 

duas instituições; 

III. Para participação no PMA - UnC na Modalidade In os interesados deverão 

preencher o ANEXO I, coletar as devidas assinaturas e encaminhar para o 

Setor de Mobilidade Acadêmica da Universidade do Contestado, através do 

endereço eletrônico: semfronteiras@unc.br e aguardar deferimento. 

 

Art. 6º Na Modalidade Out a UnC realiza encaminhamento de alunos para 

Universidades conveniadas com possibilidade de aproveitamento dos créditos 

cursados. 

São requisitos exigidos para participação no PMA - UnC na Modalidade Out: 

I. Ter idade mínima de 18 anos; 

II. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UnC, no 

momento da inscrição; 

III. Ter cursado no mínimo 25% e no máximo 70% do curso (no momento da 

candidatura); 

IV. Apresentar Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 7,0; 

V. Possuir o passaporte ou o agendamento na Polícia Federal para a 

confecção do mesmo; 

VI. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

VII. Possuir Currículo Lattes atualizado; 

VIII. Possuir Certificado de proficiência do idioma exigido no Edital para o qual 

estiver inscrito, ou comprovante de proficiência assinado e carimbado por 

entidade competente ou por professor de idioma legalmente habilitado no 

idioma exigido; 

IX. Atender os requisitos determinados pela Instituição Acolhedora. 

 

Art. 7º O aluno interessado em participar do programa de estudos deverá 

consultar a Coordenação de Pesquisa ou através do e-mail semfronteiras@unc.br 

informando-se sobre os locais e vagas disponíveis. 

 

Art. 8º Para participação no PMA - UnC na Modalidade Out os interessados 

deverão preencher o ANEXO II, coletar as devidas assinaturas e encaminhar para a 

Coordenação de Pesquisa - Setor de Mobilidade Acadêmica da Universidade do 

Contestado e aguardar deferimento. 

 

Art. 9º Após deferimento da solicitação para realização do intercâmbio em 

qualquer uma das modalidades (In ou Out) o participante deverá preencher o Termo 

de Compromisso (ANEXO III) e entregar assinado na Coordenação de Pesquisa - 
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Setor de Mobilidade Acadêmica da Universidade do Contestado ou enviar para o 

endereço eletrônico semfronteiras@unc.br 

 

Art. 10 São compromissos obrigatórios dos participantes do PMA - UnC 

durante o período de realização do intercâmbio, bem como nos períodos pré e pós 

intercâmbio, quando for o caso: 

 

I. Realizar com o melhor de seu empenho as atividades de intercâmbio 

previstas no PMA - UnC, observando padrões de ética e cidadania em sua 

convivencia acadêmica e social na Universidade Acolhedora. 

II. Obedecer às normas legais e às regras de conduta da Universidade 

Acolhedora e do País de destino. 

III. Cumprir todas as exigencias contidas na legislação do país de destino e 

contratar seguro de vida, caso pretenda conduzir veículo durante o Período 

de Intercâmbio desenvolvido em universidade estrangeira. 

IV. Manter-se matriculado na UnC, em, no mínimo, 08 (oito) créditos, durante o 

período de Intercâmbio, em todas as disciplinas indicadas como 

convalidáveis em seu PMA, efetuando o pagamento das respectivas 

mensalidades, nos prazos devidos, mesmo na hipótese de superveniente 

abandono do Programa de Mobilidade, vedada a possibilidade de 

trancamento de matrícula. A matrícula nas disciplinas estará condicionada 

à aprovação e ao oferecimento pela Universidade Acolhedora. 

V. Retornar imediatamente ao país de origem, na ocorrência de qualquer 

situação excepcional no local em que se realize o Programa de 

Intercâmbio, a exemplo de instabilidade social, catástrofe natural ou outro 

motivo que impeça a continuidade dos estudos. 

VI. Assumir o pagamento de todas as despesas necessárias à sua 

participação no Programa de Intercâmbio, especialmente aquelas relativas 

ao deslocamento (ida e volta), hospedagem, alimentação e todas as 

demais circunstanciadas, que se façam necessárias à sua estada na 

Universidade Acolhedora, durante o período de intercâmbio. 

VII. Indicar à Direção de sua Unidade Acadêmica e à Coordenadoria de 

Mobilidade Acadêmica o nome de seu país ou responsáveis, com os 

respectivos endereços, números de telefone e endereços eletrônicos, 

assim como, manter atualizados, seu endereço, telefone, endereço 

eletrônico e demais dados necessários à sua localização na Universidade 

Acolhedora. 

VIII. Informar à Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica toda as eventuais 

alterações relativas ao itinerário deferido pelo PMA UnC. 

IX. Entregar à Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica, no prazo de até 45 

(quarenta e cinco) dias após o retorno do Programa de Intercâmbio, 

relatório das atividades acadêmicas desenvolvidas na Universidade 

Acolhedora, bem como todos os documentos (certificado, programas das 
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disciplinas) que permitam verificar se podem ser efetivamente aproveitadas 

as disciplinas indicadas como convalidáveis no PMA - UnC. 

X. Auxiliar na divulgação do Programa de Intercâmbio entre os demais 

estudantes da UnC, prestando informações sobre sua experiência sempre 

que solicitado pela própria Universidade. 

 

Art. 11As excepcionalidades e situações omissas nesta Resolução serão 

resolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão em conjunto 

com a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. 

 

Art. 12 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Mafra, SC, 28 de abril de 2015. 

 

 

 
Solange Sprandel da Silva 

Reitora 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO MODALIDADE ACADÊMICA IN 
APPLICATION FORM 

 
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

EXCHANGE PROGRAM 
 

Ano Acadêmico/ AcademicYear 
20__ 

 
Área de Estudos/Major   _____________________________________ 
   
(  ) Graduação / Undergraduate 
(  ) Pós-Graduação / Graduate 
 

DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE / STUDENT’S PERSONAL DATA 

(a serpreenchidopeloestudante/ to be filled out by the student) 

Nome completo: 
Full name 

Nacionalidade: 
Country of citizenship 

Data de nascim.: 
Date ofbirth 

Local de nascimento: 
Place of birth (city,country) 

Sexo:   (  ) M        (  ) F 
Gender 

Estado Civil: 
Marital status  

Documento de Identidade-Número: 
(somente brasileiros/only for Brazilians)  

Órgão Expedidor: 
Issuedby 

Número do passaporte (somente estrangeiros): 
Passportnumber (only for foreigners)   

Endereço completo: 
Mailing Address 

Endereço de e-mail: 
E-emailaddress 

  

Telefone: 
Phone  

Celular: 
Mobile  

Universidade de Origem: 
Home University 

 

UNIVERSIDADE DE ORIGEM/ HOME UNIVERSITY 

Nome da Instituição: 
Nameof home university 

Coordenador Institucional: 
InstitutionalChair 

Telefone:                                         Fax: 
Phone 

Email: 

Coordenador Acadêmico: 
AcademicChair 

Telefone:                                         Fax: 
Phone 

Email:  

Faculdade:                                       Curso: 
Faculty                                                    Major 

 

 

UNIVERSIDADE DE ACOLHIMENTO/ HOST UNIVERSITY 

Nome/ Name: Universidade do Contestado - UnC campus _______________________ 
PRPPGE – Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica 

FOTO 

3X4 

 

1 

PHOTO 
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PERÍODO DE ESTUDOS /PERIOD OF EXCHANGE PROGRAM 

Período de estudos: ______  meses. Data de início: __________ Data de conclusão __________ 
DurationmonthsFromTo 

É bolsista? (    )Yes    (    ) No               Se sim, qual instituição? 
Scholarship holder?                                    If so, which institution? 

PLANO DE ATIVIDADES/PROPOSED ACTIVITIES 

Disciplina 
Coursecode 

Curso 
Course 

Créditos 
Credits 

   

   

   

   

PESQUISA ou PRÁTICAS PROFISSIONAIS ASSISTIDAS/RESEARCH ACTIVITIES 

LOCAL ONDE SERÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES: 
PLACE WHERE ACTIVITIES WILL BE HELD 

UNIDADE ACADÊMICA: 
ACADEMIC UNIT 

PROFESSOR RESPONSÁVEL:                                                    CARGA HORÁRIA/DIA: 
SUPERVISING PROFESSOR                                                                DAILY HOURS 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
ACTIVITIES’ DESCRIPTION 
 

 
___________________________ 

Assinatura do aluno 
Student’ssignature 

 
Data: ______/______/_______ 

Date 

 
___________________________ 

Assinatura do Coordenador 
Coordinator’ssignature 

 

Data: ______/______/_______ 
Date 

UNIVERSIDADE DE ORIGEM /HOME UNIVERSITY 

Confirmamos que o Plano de Atividades proposto foi aprovado. 
We confirm that the Study Plan has been approved. 
Signature and stamp of Academic Chair: _________________________________        
Data: ______/______/_____                            
Date 

UNIVERSIDADE DE ACOLHIMENTO/ HOST UNIVERSITY 

Confirmamos que o Plano de Atividades proposto foi aprovado. 
We confirm that the Activity Plan has been approved. 
Assinatura e carimbo do Diretor da Unidade 
Signature and Stamp of School Dean  
_________________________________        
Data: ______/______/_____                            
Date 

 
  

Endereço/ Address: 
Telefone/ Phone: +55 49 3441 1000    Fax: +55 49 3441 1000 
E-mail: semfronteiras@unc.br Website: www.unc.br/pesquisa 
Coordenadora Institucional/ InstitutionalChair: Professora Cristiane Zucchi 

http://www.unc.br/pesquisa


53 
 

 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – MOBILIDADE ACADÊMICA OUT 

 

MODALIDADE 
 

(   ) Programa de Mobilidade Acadêmica Acordos Bilaterais UNC - PMA 

(   ) Programa Ciência sem Fronteiras  - CsF 

(   ) Universia 

(   ) Outros: 
 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Matrícula: Curso: Semestre: 

Sexo:                                                             (    ) Feminino                                   (    ) Masculino 

Local de Nascimento: Data de Nascimento: 

Documento de Identidade nº:   Órgão Expedidor: 

Passaporte nº: E-mail: 

Endereço: 

Telefone: (     ) Celular: (     ) 

Nome do pai: Telefone:  (     ) 

Nome da mãe: Telefone:  (     ) 

País de Destino/Edital: 

Universidade de Destino: 

OBS.: OS DOCUMENTOS ENTREGUES NÃO SERÃO DEVOLVIDOS. 

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA 

    

Assinatura do aluno Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica 

Data: __/__/____ 

ESTE FORMULÁRIO DEVE SER ENTREGUE NA COORDENAÇÃO DE PESQUISA DO CAMPUS 
JUNTAMENTE COM A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS: 

Cópia de documento de identificação com foto 
Cópia do Passaporte 
Comprovante de Matrícula 
Comprovante de Endereço 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO PROFESSOR DA UnC 

Nome: Matrícula: 

Curso: Semestre: 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

E-mail: 

Telefone/Celular: 

País de Destino: 

Universidade de Destino: 

 

  

FOTO 

3X4 

1 

PHOTO 
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A ser preenchido por um Professor da UnC: 

 

1) Há quanto tempo você conhece o referido aluno e de que forma o 

conheceu?  

2) Como esta experiência internacional influenciará na vida acadêmica do 

estudante? 

3) Ao seu modo de ver, esse estudante se adequaria pessoal e socialmente 

ao Programa morando e estudando no exterior? 

4) Recomendação Final 

(  ) Recomendo o estudante sem restrições  

(  ) Recomendo o estudante de acordo com as observações destacadas 

acima 

(  ) Não recomendo o estudante ao Programa de Mobilidade Acadêmica 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Professor 

 

 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo do Diretor 

 

Campus na UnC: 

 

Fone: 

 

E-mail: 

 

Data: 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO DE DISCIPLINAS A SEREM CURSADAS NO EXTERIOR 

Nome da disciplina Universidade de Origem Nome da disciplina Universidade Acolhedora 

  

  

  

 

 Os programas das disciplinas acima identificadas encontram-se em anexo; 

 A tradução para o português dos ementários das disciplinas ficarão a cargo 
do aluno; 

 Deverá ser respeitada a matriz curricular do curso e seus respectivos pré-
requisitos 

 
Data: ____/____/____ 

 

De acordo: 
 

_______________________________ 
Assinatura e Carimbo 
Coordenador de Curso 

De acordo: 
 

_______________________________ 
Assinatura e Carimbo 

Diretor do Campus 
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ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO 

 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA MODALIDADES IN E OUT 

 

Pelo presente Termo de Compromisso, com o fim de estabelecerem-se obrigações e 

responsabilidades do próprio estudante com as 

instituições,________________________________________(nome), brasileiro (a), 

(estado civil) ______________________________, estudante da Universidade do 

Contestado - UnC, portador (a) da Cédula de Identidade nº. __________________, 

inscrito (a) no CPF/MF sob o nº. _________________________, residente e 

domiciliado (a) na 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________, 

(cidade), Santa Catarina, aluno (a) regularmente matriculado (a) no Curso de 

___________________________, doravante denominado Curso de Origem, e 

inscrito (a) no Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) desenvolvido pela UnC, 

através do qual frequentará, no período de ______________ a _____________, 

ministrado pela Universidade de _________________________, instituição 

educacional com sede na cidade 

de_______________________,____________________(País), doravante 

denominada Universidade Acolhedora. 

 

COMPROMETE-SE AO CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES ITENS: 

 

DAS ATITUDES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Realizar com o melhor de seu empenho as 

atividades de intercâmbio previstas no Programa de Mobilidade Acadêmica – PMA-

UnC, observando padrões de ética e cidadania em sua convivência acadêmica e 

social na Universidade Acolhedora.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Comunicar-se com o Coordenador de seu curso 

para substituir as disciplinas que não puder cursar. O fato de não cursar a(s) 

disciplina(s) listadas no PMA – UnC não isenta o aluno do pagamento de matrícula e 

respectivas mensalidades, no ano seguinte, na UnC. 

 

DAS NORMAS LEGAIS E DA MATRÍCULA 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Obedecer às normas legais e às regras de conduta 

da Universidade Acolhedora e do país de destino.  

 

CLAÚSULA QUARTA – Contratar seguro de vida, seguro saúde e seguro de 

viagem, com validade no país de destino, ficando dispensado da celebração de 

contrato de seguro de vida se seus pais ou responsáveis legais assinarem o 
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presente instrumento, assumindo todas as despesas decorrentes de acidentes, 

saúde ou de óbito, se for o caso, durante o período de intercâmbio. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Celebrar contrato de mandato, por instrumento 

público, com seus pais, responsáveis, cônjuge ou afim, outorgando-lhe(s) poderes 

para administrar seus interesses, junto à UnC, durante a realização da Programa e 

Mobilidade Acadêmica, e fornecer cópia do respectivo instrumento público à 

Coordenadoria de Mobilidade da UnC. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Participar de todas as atividades acadêmicas relativas 

às disciplinas em que se matricular na Universidade Acolhedora, inclusive respeitar 

o número mínimo de créditos estipulado pela mesma.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Manter-se matriculado na UnC, em, no mínimo, 08 

(oito) créditos, durante o período de intercâmbio, em todas as disciplinas indicadas 

como convalidáveis no PMA, efetuando o pagamento das respectivas mensalidades, 

nos prazos devidos, mesmo na hipótese de superveniente abandono da Programa e 

Mobilidade, vedada a possibilidade de trancamento de matrícula. A matrícula nas 

disciplinas estará condicionada à aprovação e ao oferecimento pela Universidade 

Acolhedora. 

 

CLÁUSULA OITAVA–Responsabilizar-se pela obtenção, guarda e renovação 

de seu visto de estudo e de quaisquer outros documentos exigidos pelo país de 

destino para efeito de ingresso ou permanência, assumindo integralmente o 

pagamento das despesas respectivas. 

 

CLÁUSULA NONA – Abster-se de portar, intermediar ou consumir 

substâncias entorpecentes ou ilícitas, armas de fogo, assim como de praticar 

quaisquer atividades que impliquem risco à sua vida ou integridade física.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Cumprir todas as exigências contidas na legislação 

do país de destino e contratar seguro adequado, caso pretenda conduzir veículo 

durante o Período de Intercâmbio desenvolvido em universidade estrangeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Retornar imediatamente ao Brasil, na 

ocorrência de qualquer situação excepcional no país em que se realize o Programa 

de Intercâmbio, a exemplo de instabilidade social, catástrofe natural ou outro motivo 

que impeça a continuidade do Programa. 
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DO PAGAMENTO/INVESTIMENTO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Assumir todas às despesas necessárias à 

sua participação no Programa de Intercâmbio, especialmente aquelas relativas ao 

deslocamento (ida e volta), hospedagem, alimentação e todas as demais 

circunstanciadas, que se façam necessárias à sua estada na Universidade 

Acolhedora, durante o período de intercâmbio. 

 

DAS INFORMAÇÕES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Indicar à Direção de sua Unidade 

Acadêmica e à Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica o nome de seus pais, 

responsáveis, cônjuges ou afins, com os respectivos endereços, números de 

telefone e endereços eletrônicos, bem como manter atualizados, seu endereço, 

telefone, endereço eletrônico e demais dados necessários à sua localização na 

Universidade Acolhedora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– Prestar à Coordenadoria de Mobilidade 

Acadêmica todas as informações relativas à viagem de ida e de volta.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– Fornecer à Coordenadoria de Mobilidade 

Acadêmica cópia de seu passaporte e do visto obtido ou renovado e demais 

documentos pessoais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– Remeter à Coordenadoria de Mobilidade 

Acadêmica via fax ou correio, no início de cada período letivo, cópia de documento 

comprobatório da efetivação de matrícula na Universidade Acolhedora. 

 

DO RETORNO À UnC 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Entregar à Coordenadoria de Mobilidade 

Acadêmica, no prazo de até 45 dias após o retorno do Programa de Intercâmbio, 

relatório das atividades acadêmicas desenvolvidas na Universidade Acolhedora. Os 

alunos deverão entregar à Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica todos os 

documentos (certificado, programas das disciplinas) que permitam verificar o efetivo 

aproveitamento das disciplinas indicadas como convalidáveis no PMA da UnC.  

 

CLÁUSULA OITAVA–Auxiliar na divulgação do Programa de Intercâmbio 

entre os demais estudantes da UnC, prestando informação sobre sua experiência 

sempre que solicitado por qualquer interessado ou pela própria Universidade. 

 

CLÁUSULA NONA–Responder por quaisquer infrações ao Regimento Geral 

da UnC, bem como cumprir fielmente todas as obrigações firmadas no presente 

Termo de Compromisso durante a vigência do Intercâmbio. O não-cumprimento das 
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obrigações acordadas acarretará penalidades cabíveis, de acordo com o Regimento 

da UnC e da Universidade Acolhedora. 

 

E, por estar de inteiro acordo com as condições aqui pactuadas, firma o 

presente Termo de Compromisso, juntamente com seus pais ou responsáveis (se 

menor de 18 anos ou legalmente incapaz), em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais. 

 

Concórdia, __ / __ / 20___. 

 

 

___________________________________________ 

(nome e assinatura do aluno) 
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DEFERIMENTO DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL 
No. ___/201_ 

Considerando o convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UnC 
(Brasil) e a ______________________________ (_________), tendo como objetivo a 
cooperação acadêmica para  intercâmbio de estudantes, docentes / pesquisadores membros do 
corpo docente.  

Comunicamos o deferimento da solicitação do acadêmico 
______________________________, do Curso de ______________________________ da 
Universidade ______________________________. 

Os acadêmicos realizarão o intercâmbio na Universidade do Contestado – UnC - 
Campus ______________ no ______________ semestre de 201_. Este deferimento promove 
matrícula do acadêmico nas seguintes disciplinas: 

DISCIPLINA SEMESTRE LETIVO/ANO 

  

  

Ressaltamos que todas as cláusulas previstas no convênio deverão ser observadas e 
cumpridas. Destacam-se o item VI, Art. 10 da Resolução que prevê: "Assumir o pagamento de 
todas as despesas necessárias à sua participação no Programa de Intercâmbio, especialmente 
aquelas relativas a passagens aéreas de ida e volta, hospedagem, alimentação e todas as 
demais circunstanciadas, que se façam necessárias à sua estada na Universidade Acolhedora, 
durante o período de intercâmbio." 

Informamos que as aulas terão início no dia __ de __________ de 201__ e 
encerramento no dia  ___ de __________ de 201__. 

Solicitamos aos acadêmicos que apresentem os seguintes documentos até o dia 
__/__/201__ ou até a data do seu embarque para o Brasil, o que ocorrer primeiro: 

 Visto de permanência para o período de permanência no Brasil emitido por um dos 
Consulados Brasileiros no país de origem do acadêmico.  

 Itinerário de viagem (cópia dos bilhetes aéreos) 

 informações sobre hospedagem em _______________ (Local e Endereço) 
 
Em caso de necessidade, informamos abaixo dados dos responsáveis pelo intercâmbio: 
 

Coordenadora do Curso de: ___________________________ 
Prof. ______________________________________________ 
Endereço eletrônico: _________________________________ 
telefone: 0055 ______________________________________ 
 
Responsável pela Mobilidade Acadêmica da UnC: 
Prof.a Cristiane Zucchi 
endereço eletrônico: criszucchi@unc.br 
skype: zucchicris 
telefone: 0055 49 3441 1042  

 
Estamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos necessários em relação 

ao intercâmbio a ser realizado aqui na Universidade do Contestado, bem como para o suporte a 
eventuais necessidades de logística e hospedagem.  

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a confiança e parceria firmada. 
 

Canoinhas-SC, __ de ________________ de 201__. 
 
 

________________________ 
Dra. Itaira Susko 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – UnC 
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RESOLUÇÃO UnC CONSUN008/2015 

 

 
Institui e regulamenta o Programa Institucional 
Voluntário de Iniciação Científica – PIVIC da 
Universidade do Contestado – UnC. 

 

 

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN da Universidade do 

Contestado – UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o disposto no 

Art. 7º do Regimento e o deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no dia 12 

de junho de 2015, com base no Parecer N° 009/2015, 

 

 

RESOLVE, 

 

 

Art. 1° Instituir as atividades de pesquisa nos Campi da Universidade do 

Contestado - UnC de estudantes voluntários de Iniciação Científica (IC) vinculados a 

projetos desenvolvidos por pesquisadores sem percepção de bolsa ou incentivo 

financeiro. 

 

Art. 2ºO Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica - PIVIC – 

UnC tem como objetivos: 

 Oportunizar aos alunos de Graduação, modalidade presencial e a distância, 

experiências no desenvolvimento de atividades de investigação científica; 

 Promover a formação de recursos humanos para a pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação. 

 

Art. 3º O PIVIC – UnC está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão, através da Diretoria de Pesquisa. Para alcançar seus 

objetivos o PIVIC recebe exclusivamente candidaturas pelo pesquisador-proponente 

diretamente no Setor de Pesquisa de seu respectivo campus. 

 

Art. 4º Cada pesquisador poderá submeter até 02 (dois) projetos de pesquisa 

por ano solicitando no máximo três 03 (três) estudantes voluntários por projeto, 

desde que haja um plano de trabalho distinto para cada estudante em consonância 

com o projeto de pesquisa associado. Projetos aprovados em outros Programas e 

Editais, mas não contemplados por bolsa, podem participar do PIVIC. 

 

Art. 5º São requisitos exigidos para participação no PIVIC - UnC: 

Pesquisadores-proponentes: 

I. Ser professor da UnC; 
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II. Pertencer a um grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq; 

III. Possuir curriculumlattes devidamente preenchido e atualizado; 

IV. Ser avalizado pelo líder do Grupo de Pesquisa ao qual pertence. 

O bolsista a ser indicado pelo proponente deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado em cursos de Graduação ou Pós-

Graduação; 

II.Dispor de 20 (vinte) horas semanais para execução das atividades 

propostas pelo projeto; 

III. Possuir currículo lattesatualizado; 

IV. Participar das atividades de pesquisa da UnC como ouvinte e do Simpósio 

de Pesquisa da UnC, integralmente, com apresentação dos resultados de 

sua atividade de iniciação científica, sob forma de pôster e exposição oral. 

 

Art. 6º Para participação no PIVIC – UnC o pesquisador-proponente deverá 

apresentar os seguintes documentos no Setor de Pesquisa dos respectivos Campus: 

I. Ficha de Cadastro do Projeto (Anexo I); 

II. Projeto de Pesquisa (Anexo II); 

III. Cadastro do Bolsista (Anexo III); 

IV. Plano de Trabalho do Bolsista (Anexo IV); 

V. Declaração do Grupo de Pesquisa (Anexo V). 

 

Art. 7º A conferência da documentação e homologação das inscrições 

ocorrerá pela Diretoria de Pesquisa. Caso a solicitação não atenda aos requisitos 

deste Programa, a inscrição não será homologada. 

 

Art. 8º Não há restrições quanto ao número de vagas oferecidas pelo 

programa. 

 

Art. 9° Somente serão reconhecidos como voluntários do PIVIC - UnC 

aqueles vinculados a projetos de pesquisa que tenham plano de trabalho aprovado e 

recomendado pela PRPPGE. 

 

Art. 10O acadêmico fará jus ao certificado de pesquisador voluntário se 

apresentar relatório de atividades desenvolvidase manter o período de atividades 

superior a 08 (oito) meses. 

 

Art. 11 O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um 

acadêmico, podendo indicar novo aluno para a vaga. 

 

Art. 12 As excepcionalidades e situações omissas nesta Resolução serão 

resolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão em conjunto 

com a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento. 
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Art. 13 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Mafra, 12 de junho de 2015. 

 

 
Solange Sprandel da Silva 

Presidente do Conselho Universitário 
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ANEXO I 

 

FICHA DE CADASTRO DE PROJETO – PIVIC - UnC 

 

DADOS DO PROPONENTE 

Nome do Pesquisador-Proponente: 

 

CPF:                                                              Data de Nascimento:/     / 

 

Titulação: 

 

E-mail:                                                             Telefone: 

 

 

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA - PIVIC 

Grupo de Pesquisa/Curso: 

 

Título do Projeto: 

 

Palavras Chave (Máximo 05): 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura Pesquisador-Proponente 
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ANEXO II 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

1 TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 
 
 

 

2 JUSTIFICATIVA(Texto limitado a duas páginas) 
 
 
 

 

3 PROBLEMA DA PESQUISA 
 
 

 

4 OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GERAL: 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO(Texto limitado a duas páginas) 
 
 
 

 

6 METODOLOGIA 
 
 
 

 

7 RESULTADOS ESPERADOS DO PROJETO(Ressaltar os impactos dos resultados – texto 

limitado a uma página e meia) 
 
 
 

 

REFERÊNCIAS 
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ANEXO III 
 

CADASTRO DE BOLSISTAS – PIVIC - UnC 
 

Título do Projeto (completo): 
 

Nome do Orientador: 
 

 
DADOS DO BOLSISTA 1 

Nome: 
 

Data de Nascimento:/    /           CPF:                                        RG: 
 

Fone para Contato:                                    
 

E-mail: 
 

 
__________________________                                 __________________________ 

Assinatura do Bolsista                                               Assinatura do Orientador 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

DADOS DO BOLSISTA 2* 
Nome: 
 

Data de Nascimento:/    /           CPF:                                        RG: 
 

Fone para Contato:                                    
 

E-mail: 
 

*Opcional conforme necessidade do projeto. 
 

__________________________                                 __________________________ 

Assinatura do Bolsista                                               Assinatura do Orientador 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

DADOS DO BOLSISTA 3* 
Nome: 
 

Data de Nascimento:/    /           CPF:                                        RG: 
 

Fone para Contato:                                    
 

E-mail: 
 

*Opcional conforme necessidade do projeto. 
 
 

__________________________                                 __________________________ 

Assinatura do Bolsista                                               Assinatura do Orientador 
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ANEXO IV 
 

PLANO DE TRABALHO 
 

ATIVIDADES DO BOLSISTA 1 
(Descrever detalhadamente as atividades do bolsista conforme metodologia do trabalho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATIVIDADES DO BOLSISTA 2 
(Descrever detalhadamente as atividades do bolsista conforme metodologia do trabalho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Opcional conforme necessidade do projeto. 

 

ATIVIDADES DO BOLSISTA 3 
(Descrever detalhadamente as atividades do bolsista conforme metodologia do trabalho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Opcional conforme necessidade do projeto. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

Eu Prof. ..........................................., líder do grupo de pesquisa intitulado 

............................................................., devidamente certificado no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq pela Universidade do Contestado - UnC,  declaro para 

os devidos fins que o projeto de pesquisa e o professor orientador identificados 

abaixo, estão vinculados ao Grupo de Pesquisa supracitado. 

 

Título do Projeto de 

Pesquisa: 

 

 

Professor Orientador:  

Bolsista:  

 

........................./SC, ..... de ................20.... 

 

 

____________________________ 

Líder do Grupo de Pesquisa 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 006/2018 

 

 
Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” do Conselho 

Universitário - CONSUN, do Regimento dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da UnC. 

 

 

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN da Universidade do 

Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o Regimento 

da UnC, 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Aprovar “ad referendum” do Conselho Universitário - CONSUN, o 

Regimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do 

Contestado - UnC. 

 

Art. 2º O Regimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu é 

parte integrante desta Resolução.  

 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

Mafra-SC, 05 de abril de 2018. 

 

 

  

Solange Sprandel da Silva 

Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 006/2018 

 

REGIMENTO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UnC 

 

TÍTULO I 

DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UnC 

 

Art. 1º O presente Regimento disciplina as normas básicas, a organização 

fundamental dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UnC, doravante 

denominado Programa de Pós-Graduação. 

 

Art. 2º O Programa de Pós-Graduação é estabelecido, estruturado e 

supervisionado pela Universidade do Contestado, estando vinculado a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão - PRPPGE. 

 

Art. 3º O Programa se destina à formação de recursos humanos para o 

magistério superior, para atividades de pesquisa e para o exercício profissional. 

 

Art. 4º O Programa de Pós-Graduação compreende dois níveis independentes e 

conclusivos, a saber: 

I - Curso de Mestrado; 

II - Curso de Doutorado. 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 5º O Programa de Pós-Graduação tem a seguinte estrutura organizacional: - 

Colegiado; 

- Coordenação; 

- Secretaria; 

- Corpo Docente; 

- Corpo Discente. 

 

Capítulo I 

Do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

 

Art. 6º O Colegiado é o órgão deliberativo, técnico-consultivo e de coordenação 

didático-científica, sendo constituído: 

I - pelo Coordenador do Programa; 

II – por 1/3 do Corpo Docente permanente dos Cursos, eleitos por seus pares, 

respeitado o princípio da proporcionalidade, com mandato de 01 (um) ano; 

III - por um representante da PRPPGE; 

IV - por um representante discente de cada Curso, eleito por seus pares, 

regularmente matriculado, com mandato de 01 (um) ano; 

V - pelo Diretor de Campus. 

 

§ 1º O Presidente do Colegiado será o coordenador do programa. 
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§ 2º Os integrantes mencionados nos incisos I, II, III e V permanecerão no 

Colegiado enquanto estiverem ocupando a referida função. 

 

§ 3º O integrante mencionado no inciso IV permanecerá no Colegiado enquanto 

estiver regularmente matriculado. 

 

§ 4º Aluno especial não poderá compor o Colegiado. 

 

§ 5º As reuniões ordinárias do Colegiado serão convocadas regularmente pelo 

respectivo Presidente. 

 

§ 6º As reuniões extraordinárias do Colegiado serão convocadas pelo Presidente 

mediante solicitação expressa de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

§ 7º O Colegiado se reunirá com a presença da maioria dos seus membros, 

sendo as decisões tomadas por maioria simples de votos. 

 

§ 8º O Presidente terá voto de qualidade em caso de empate. 

 

§ 9º Todo membro do Colegiado com mais de 03 (três) faltas consecutivas ou 

alternadas, sem justificativa aceita pelo Presidente, ficará automaticamente desligado do 

Colegiado, sendo substituído por um suplente, excetuando-se o representante da PRPPGE. 

 

§ 10 Os professores permanentes mais votados serão os membros titulares do 

Colegiado, os demais serão os membros suplentes, respeitado o número de votos e vagas. 

 

§ 11 Esgotado o mandato da representação docente e discente será permitida 

uma única recondução consecutiva. 

 

§ 12 Será possível a recondução de até 50% (cinquenta por cento) dos membros 

do Colegiado. 

 

Art. 7º Compete ao Colegiado: 

 

I - propor e submeter à PRPPGE a alteração de área, linha e matriz curricular do 

Programa e/ou do(s) Curso(s); 

II - definir, redefinir e aprovar as Linhas de Pesquisa e fixar requisitos referentes 

à estrutura da(s) área(s) de concentração, ouvidos os respectivos professores; 

III - definir, redefinir e aprovar os planos de ensino das disciplinas, seminários 

temáticos e estudos dirigidos elaborados pelos professores responsáveis pelas disciplinas, 

visando à compatibilização com a área de concentração e linhas de pesquisa do Programa 

e/ou do(s) Curso(s); 

IV - homologar a decisão da Coordenação do Programa quanto aos 

requerimentos de trancamento, prorrogação e desligamento de membros do Corpo 

Discente, nas situações previstas nos Atos Normativos; 
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V - decidir sobre o aproveitamento de disciplinas cursadas em outros Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES; 

VI - recomendar a aprovação dos professores orientadores do respectivo 

Programa; 

VII - aprovar o Calendário Acadêmico do Programa de Pós-Graduação, 

conforme normas gerais da PRPPGE; 

VIII - homologar a aprovação dos projetos de Dissertação/Tese; 

IX - homologar as Comissões Examinadoras de qualificação e de defesa de 

Dissertação/Tese, indicadas pelos respectivos orientadores e aprovadas pela Coordenação 

e PRPPGE; 

X - submeter o Edital que regulamenta as regras do Processo Seletivo para 

ingresso no Programa de Pós-Graduação para a PRPPGE para apreciação; 

XI - homologar a relação dos aprovados no Processo Seletivo e seus respectivos 

orientadores; 

XII - elaborar relatórios periódicos a serem enviados a órgãos avaliadores, 

quando solicitados; 

XIII – propor convênios e/ou contratos de interesse do Programa de Pós-

Graduação, os quais deverão seguir os trâmites institucionais; 

XIV - decidir, em grau de recurso, sobre decisões da Coordenação do Programa, 

em relação aos requerimentos protocolados pelo Corpo Discente; 

XVI - analisar os pedidos de substituição do professor orientador, por iniciativa 

justificada de qualquer das partes envolvidas; 

XV - propor alterações ao presente Regimento e de qualquer Ato Normativo 

relacionado ao Programa de Pós-Graduação; 

XVI - analisar as solicitações de reingressos de alunos e emitir parecer que será 

encaminhado para a PRPPGE para as devidas providências; 

XVII - cumprir e fazer cumprir as decisões da PRPPGE e dos demais Atos 

Normativos da UnC. 

 

Parágrafo único. O Colegiado do Programa poderá delegar uma ou mais de 

suas competências a Coordenação. 

 

Capítulo II 

Da Coordenação 

 

Art. 8º A Coordenação é o órgão executivo de planejamento, organização e 

controle das diretrizes, objetivos e ações inerentes ao Programa. 

 

§1º A Coordenação será exercida por um integrante do Corpo Docente do 

quadro permanente do Programa, com a titulação mínima de Doutor, devendo estar 

credenciado no Programa há mais de 2 (dois) anos, com publicação “Qualis A” nos últimos 3 

anos. 

 

§2º O Coordenador do Programa será nomeado pela Reitoria, em consonância 

com a PRPPGE, podendo ser afastado desta função a qualquer tempo. 

 

Art. 9º São atribuições do Coordenador do Programa: 
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I - supervisionar, coordenar, fazer cumprir e fiscalizar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, no âmbito do Programa e/ou Curso(s), observadas as políticas, 

diretrizes e Atos Normativos; 

II - representar o Programa, tanto em eventos internos como externos; 

III - analisar e encaminhar para homologação do Colegiado os requerimentos 

sobre trancamento, prorrogação e desligamento de membros do Corpo Discente, nas 

situações previstas nos Atos Normativos; 

IV - decidir os requerimentos protocolados pelo Corpo Discente, e encaminhar o 

recurso ao Colegiado, se for o caso; 

V - planejar e encaminhar as ações relativas à infraestrutura e à divulgação do 

Programa, após manifestação favorável da PRPPGE; 

VI - consolidar e encaminhar à PRPPGE, após elaboração do Colegiado, os 

relatórios periódicos a serem enviados a órgãos avaliadores, quando solicitados; 

VII - decidir sobre matéria de competência do Colegiado, na forma de ad 

referendum, quando o assunto for urgente e relevante, devendo submeter à matéria na 

próxima reunião ordinária do respectivo Colegiado; 

VIII - manter contato e entendimento com organizações nacionais e estrangeiras 

interessadas em fomentar o desenvolvimento do Programa e do Curso; 

IX - exercer a coordenação de forma interdisciplinar, mantendo articulação entre 

os docentes e discentes dos Programas de Pós-Graduação oferecidos pela UnC, bem como 

com os Cursos de Graduação; 

X - instituir Comissão responsável pelo processo seletivo para ingresso no 

Curso, encaminhando o respectivo Edital para homologação do Colegiado; 

XI - propor ao Colegiado o respectivo Calendário Acadêmico; 

XII - incentivar e supervisionar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e a 

produção científica do Corpo Docente e Discente do Programa; 

XIII - supervisionar a execução dos planos de ensino das disciplinas do Curso; 

XIV - gerenciar a realização da prova de proficiência; 

XV - submeter à apreciação do Colegiado a composição das Comissões 

Examinadoras de qualificação e de defesa de Dissertação/Tese; 

XVI - controlar a equidade do número de alunos por orientador, por área e por 

linha de pesquisa, bem como, o número de créditos de “estágio de docência”, conforme 

diretrizes da PRPPGE; 

XVII - aprovar o Plano de Trabalho de cada aluno que solicitar “Estágio de 

Docência”, cientificando o Colegiado da decisão proferida; 

XVIII - exercer as demais atribuições que lhe são definidas pelo Regimento da 

UnC e suas mantidas, por este Regulamento e demais Atos Normativos; 

XIX - cumprir e fazer cumprir as decisões da PRPPGE, do Colegiado e os Atos 

Normativos da UnC. 

 

Capítulo III 

Da Secretaria 

 

Art. 10 A Secretaria Acadêmica é o órgão de suporte administrativo e técnico-

acadêmico, sendo responsável pelo desenvolvimento das atividades administrativas e de 

apoio à Coordenação. 

 

Art. 11 São atribuições da Secretaria Acadêmica: 
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I - solicitar e arquivar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais dos 

alunos regularmente matriculados antes de iniciar as atividades acadêmicas; 

II - coletar, manter organizados os dados e preencher os relatórios periódicos e 

outros documentos do Programa; 

III - manter atualizados e devidamente resguardados os registros de todo o corpo 

discente; 

IV - preparar e assinar os documentos relativos aos discentes após formalização 

de protocolo próprio; 

V - receber, processar e arquivar os documentos relativos às atividades didáticas 

e administrativas, tais como: solicitações e requerimentos; 

VI - tomar providências administrativas referentes à recepção, deslocamento e 

instalação de convidados do Programa; 

VII - processar e informar o Coordenador sobre os prazos acadêmicos 

estabelecidos neste Regimento, em especial a ocorrência de situações dos alunos em risco 

de jubilamento; 

VIII - responsabilizar-se pela preparação e conservação dos documentos 

relativos à prestação de contas financeiras das atividades administrativas do Programa; 

IX - manter o Coordenador informado sobre o acompanhamento dos bolsistas 

dos diversos órgãos de fomento; 

X - manter o atendimento no horário do expediente; 

XI - manter atualizado os arquivos dos Atos Normativos que regulamentam os 

serviços educacionais prestados pelo Programa de Pós-Graduação; 

XII - manter em dia o inventário dos equipamentos e do material permanente do 

Programa de Pós-Graduação; 

XIII - coletar e manter organizado os dados para os relatórios anuais e outros 

documentos; 

XIV - providenciar locais e equipamentos para as atividades didático-

pedagógicas; 

XV - participar da organização e execução de eventos promovidos pelo 

Programa de Pós-Graduação; 

XVI - comunicar ao Corpo Docente e Discente os avisos/comunicações 

referentes às atividades do Programa; 

XVII - preparar minutas de atos organizacionais, editais e outros documentos a 

serem assinados pelo Coordenador e/ou PRPPGE; 

XVIII - enviar cópias das Dissertações/Teses aos membros da Comissão 

Examinadora; 

XIX - publicar o Calendário Acadêmico; 

XX - secretariar as reuniões do Colegiado e outras para as quais for indicado(a); 

XXI - exercer tarefas próprias da rotina administrativa; 

XXII - exercer as demais atribuições que lhe são definidas pela Instituição; 

XXIII - cumprir e fazer cumprir as decisões da PRPPGE, do Colegiado, da 

Coordenação de Curso e os Atos Normativos. 

 

Parágrafo único. A Secretaria será dirigida por um Secretário(a) para esse fim, 

designado pela PRPPGE. 
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Art. 12 O Corpo Docente será constituído por professores credenciados pelo 

Colegiado do respectivo Programa, conforme Resolução UnC CONSUN 019/2016. 

 

Art. 13 São direitos do Corpo Docente: 

 

I - participar do Colegiado do Programa, nos termos do Art. 6º, inciso II deste 

Regimento; 

II - participar, diretamente ou por representação, com direito a voz e a voto, nos 

Órgãos Colegiados da UnC e mantidas; 

III - votar e ser votado, desde que preenchidos os requisitos para cada caso; 

IV - receber apoio institucional para permanente qualificação, nos termos dos 

Atos Normativos que regulamentam a matéria. 

 

Art. 14 São atribuições do Corpo Docente: 

 

I - aplicar a máxima diligência no exercício das atividades educacionais de que 

esteja incumbido, obrigando-se a um desenvolvimento constante da qualidade do processo 

de ensino e de aprendizagem, sob sua responsabilidade; 

II - submeter, em tempo hábil, o Plano de Ensino de sua disciplina ao 

Coordenador antes do início do período letivo; 

III - ministrar integralmente disciplina de sua responsabilidade, cumprindo o 

Calendário Acadêmico, registrando os conteúdos lecionados e anotando a frequência e o 

resultado da avaliação dos alunos em documento próprio; 

IV – cumprir a carga horária na sede de oferta do curso, respeitada a 

interjornada; 

V - disponibilizar os diários de classe devidamente anotados e preenchidos no 

Sistema, observando rigorosamente os prazos estabelecidos pela Coordenação; 

VI - responder pela ordem e disciplina na sala de aula e pelo bom uso e 

conservação do material utilizado; 

VII - orientar os trabalhos acadêmicos e quaisquer atividades relacionadas à sua 

disciplina; 

VIII - encaminhar, ao Colegiado, relatório semestral baseado nas exigências dos 

órgãos responsáveis pela avaliação do Programa e/ou Curso; 

IX - manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq; 

X - comparecer às reuniões dos Órgãos Colegiados da UnC e mantidas, quando 

membro, e responder às convocações do Programa e/ou Curso; 

XI - propor, à Coordenação, medidas que julgue necessárias para a maior 

eficácia do ensino, da pesquisa e da extensão; 

XII - realizar pesquisas, estudos e publicações; 

XIII - participar de Comissões Examinadoras e outras para as quais for 

designado; 

XIV - oferecer, semestralmente, vaga em suas disciplinas da graduação para 

realização de Estágio de Docência. 

XV - submeter projetos de Pesquisa a Editais internos e externos; 

XVI - exercer as demais atribuições que lhe são definidas pelo Regimento Geral 

da UnC. 

XVII - cumprir e fazer cumprir as decisões da PRPPGE, do Colegiado, da 

Coordenação, da Secretaria e dos demais Atos Normativos. 
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Capítulo IV 

Do Corpo Discente do Programa 

 

Art. 15 O Corpo Discente do Programa é constituído por: 

 

I - Aluno Regular: titulados em curso superior de graduação, aprovados no 

Processo Seletivo e regularmente matriculados no Programa; 

II - Aluno Especial: desde que existam vagas em disciplinas isoladas, conforme 

critérios definidos pela PRPPGE. 

 

Art. 16 Constituem direitos do Corpo Discente: 

 

I - ser atendido em suas solicitações de orientação pedagógica e administrativa; 

II - receber orientação para o desenvolvimento de pesquisas e de produção 

científica solicitadas pelo Programa; 

III - receber o serviço educacional contratado; 

IV - constituir-se em entidade de representação junto ao Colegiado do Programa, 

nos termos deste Regulamento. 

Art. 17 Constituem deveres do Corpo Discente: 

 

I - submeter-se às disposições do Estatuto, do Regimento da UnC e demais Atos 

Normativos; 

II - acatar a orientação didático-pedagógica e científica estabelecida para o 

Curso(s); 

III - aplicar máxima diligência no aproveitamento acadêmico; 

IV - respeitar o patrimônio moral, físico e de produção intelectual da UnC e de 

seus prepostos, sendo responsável pelos prejuízos a que der causa; 

V - informar a UnC qualquer alteração nos seus dados pessoais, principalmente 

seu endereço físico e eletrônico; 

VI - abster-se de quaisquer atos que importem em perturbação da ordem, ofensa 

aos bons costumes, desrespeito aos dirigentes, professores e funcionários da UnC; 

VII - contribuir, no seu âmbito de atuação, para o prestígio crescente da UnC; 

VIII - participar das atividades do Grupo de Pesquisa no qual está inserido e 

demais atividades propostas pelo Programa e/ou Curso; 

IX - realizar ou promover pesquisas, estudos e publicações conforme as normas 

internas do Programa e/ou do Curso; 

X - manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq. 

Capítulo V 

Do Conselho Consultivo 

 

Art. 18 O Conselho Consultivo é um órgão técnico-consultivo que tem por 

objetivo estabelecer efetivos canais de comunicação entre o Programa e seu setor de 

atuação, sendo constituído: 

 

I - pelo Coordenador do Curso; 

II - por um representante do Colegiado do Curso; 

III - por um representante discente do Curso; 

IV - por um representante da PRPPGE; 
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V – por 3 (três) representantes de Entidades ligadas aos setores de atuação do 

Curso. 

 

§ 1º O Presidente do Conselho Consultivo será escolhido dentre os membros 

docentes do Curso e o representante da PRPPGE, para um mandato de 2 (dois) anos, 

havendo uma única possibilidade de recondução. 

 

§ 2º A indicação dos Conselheiros que não integram o quadro funcional ou 

acadêmico da UnC será realizada pelo Colegiado do Curso, devendo a indicação ser 

homologada pela PRPPGE. 

 

§ 3º O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, sendo que cada ano, 

com exceção do primeiro ano de funcionamento do Conselho Consultivo, serão renovadas 

50% (cinquenta por cento) das vagas dos representantes discentes, dos Colegiados e dos 

Conselheiros externos. 

 

Art. 19 Compete ao Conselho Consultivo: 

 

I - sugerir alteração nas linhas de pesquisas dos Cursos, bem como propor 

atividades de educação permanente; 

II - sugerir formas de convênio e parcerias para atividades de pesquisa, de 

fornecimento de bolsas de formação, de consultorias, entre outras; 

III - divulgar os processos seletivos e respectivos prazos; 

IV - sugerir linhas de atuação para os Mestrados/Doutorados de forma a ampliar 

sua interação com os setores de atuação. 

 

TÍTULO III 

DO REGIME ACADÊMICO DOS CURSOS 

 

Seção I 

Da Integralização Curricular 

 

Art. 20 O Currículo dos Cursos que compõem o Programa de Pós-Graduação 

está estruturado por disciplinas obrigatórias e optativas, e sistemas de créditos, com 

matrícula semestral. 

 

Art. 21 Para integralizar a matriz curricular o aluno deverá: 

I - ter aproveitamento nos créditos mínimos obrigatórios; com média global igual 

ou superior a “B”; 

II - ter obtido proficiência em língua estrangeira; 

III - ter sido aprovado no exame de qualificação; 

IV - defender seu Trabalho de Conclusão de Curso e ser aprovado. 

 

Parágrafo único. O aluno poderá somente defender seu Trabalho de Conclusão 

de mestrado após a comprovação da submissão e aprovação de no mínimo, 01 (um) artigo 

científico em periódicos com Qualis CAPES/MEC (B3 ou superior) e para a defesa de tese a 

submissão de no mínimo, 03 (três) artigos científicos para periódicos com Qualis 

CAPES/MEC (B2 ou superior). 
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Seção II 

Da Seleção, Matrícula, Trancamento e Desligamento 

 

Art. 22 O número de vagas para os Cursos será fixado pelo Colegiado em 

comum acordo com a PRPPGE, levando-se em consideração a demanda e os critérios de 

qualidade (relação orientador/orientando e o número de orientandos por orientador). 

 

Art. 23 Poderão inscrever-se no processo seletivo para ingresso no Programa, 

portadores de diploma de nível superior obtidos em Cursos reconhecidos. 

 

Art. 24 Os critérios de inscrição, seleção e matrícula serão regulamentados por 

Edital a ser elaborado pela Coordenação do Curso e PRPPGE. 

 

Art. 25 Alunos especiais poderão cursar até 50% da carga horária de disciplinas 

do Programa. 

 

Art. 26 Será permitido ao aluno solicitar um único trancamento de matrícula por 

até 06 (seis) meses, desde que não seja no primeiro semestre do Curso. 

 

§ 1º Passado o período de trancamento e não havendo nova matrícula, o aluno 

será automaticamente desligado do Curso. 

 

§ 2º Não será permitido o trancamento de matrícula para aluno especial. 

 

Art. 27 O aluno poderá solicitar o aproveitamento de disciplinas cursadas em 

outros Cursos e/ou Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu recomendados pela 

CAPES, devendo requerer até 90 (noventa) dias após o ingresso no curso, sob pena de 

posterior indeferimento. 

 

§ 1º Poderão ser aproveitados até 10 créditos em disciplinas do 

mestrado/doutorado. 

 

§ 2º O requerimento para o aproveitamento de disciplinas deverá ser 

previamente autorizado pelo orientador do aluno e encaminhado ao Colegiado, que realizará 

a análise de compatibilidade do conteúdo programático, da carga horária, do prazo de 

validade e do conceito (nota) obtido, para o aproveitamento das disciplinas, se for caso. 

 

Art. 28 O desligamento do aluno do Programa de Pós-Graduação ocorrerá nas 

seguintes situações: 

 

I – não efetuar o contrato de prestação de serviços educacionais antes da 

matrícula; 

II - não efetuar matrícula semestralmente, respeitando o Calendário Acadêmico; 

III - quando esgotar o prazo máximo para conclusão do Curso, nos termos do 

deste regimento; 

IV - por desligamento do aluno na forma regimental, em observância ao Regime 

Disciplinar; 
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V - reprovar em 3 (três) disciplinas diferentes ou 2 (duas) vezes na mesma 

disciplina; 

VI - não obter proficiência em língua estrangeira no prazo estipulado pelo 

Programa; 

VII - obter média global inferior a “B” em disciplinas até o final do prazo, incluída 

a prorrogação; 

VIII - reprovar na defesa da Dissertação/Tese. 

 

Seção III  

Do Estágio de Docência 

 

Art. 29 O Estágio de Docência é uma atividade curricular optativa para 

estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu, sendo definida como a participação do aluno 

em atividades de ensino superior na Instituição, sob a supervisão de seu orientador. 

 

§ 1º Para os efeitos deste Regimento, considerar-se-ão atividades de Ensino: 

 

I - a ministração de aulas teóricas e práticas; 

II - a participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e 

práticos; 

III - a aplicação de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo dirigido, 

seminários, etc; 

IV - elaboração de um curso livre sobre tema relacionado à sua área de 

pesquisa, aberto gratuitamente aos alunos de graduação e pós-graduação. A duração do 

Curso deverá ser aprovada pelo Colegiado. 

 

§ 2º A participação dos alunos de Pós-Graduação em atividades de Ensino da 

UnC é uma complementação da formação dos pós-graduandos. 

 

§ 3º Por se tratar de atividade curricular, a participação dos estudantes de Pós- 

Graduação no Estágio de Docência não criará vínculo empregatício e nem será 

remunerada. 

 

Art. 30 O Estágio de Docência deverá ser requerido pelo aluno, devendo 

apresentar um Plano de Trabalho, elaborado em conjunto com o professor responsável pela 

disciplina.  

 

Parágrafo único. É da responsabilidade da Coordenação analisar o pedido, 

sendo consideradas as características da disciplina e a área de atuação do aluno no Curso. 

 

Art. 31 Deverão constar no Histórico Escolar do aluno, além das especificações 

relativas à disciplina “Estágio de Docência”, os seguintes dados referentes à disciplina em 

que o aluno atuou: nome da disciplina, número de créditos, curso e período (ano/semestre) 

em que a disciplina foi ministrada. 

 

Art. 32 O aluno em Estágio de Docência não poderá, em nenhum caso, assumir 

a totalidade das atividades de ensino que integralizam a disciplina em que atuar. 
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Parágrafo único. Os encargos didáticos oriundos do acompanhamento e da 

avaliação serão computados nas horas de orientação do professor orientador. 

 

Art. 33 As responsabilidades acadêmicas e administrativas, assim como a 

elaboração do Plano de Ensino e de avaliação da disciplina a ser ministrada no curso de 

Graduação, devem ficar a cargo, única e exclusivamente, do professor que a ministra, 

devendo o estagiário ter apenas a oportunidade de atuar, em conjunto, com o professor. 

 

Seção IV 

Do Aproveitamento Acadêmico 

 

Art. 34 O aproveitamento acadêmico compreenderá a frequência e o 

aproveitamento nos estudos, este expresso em conceitos, os quais deverão ser atingidos 

conjuntamente. 

 

Art. 35 A frequência é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária programada, por disciplina e/ou atividade. 

 

Parágrafo único. A justificativa de faltas dar-se-á nos casos previstos na 

Resolução que regulamenta a matéria. 

 

Art. 36 O aproveitamento acadêmico em cada disciplina será avaliado pelo 

respectivo professor, por meio de atividades curriculares, em função do desempenho do 

aluno em provas, pesquisas, seminários, produção de trabalhos individuais ou coletivos e 

outros, expresso o grau final em conceitos, de acordo com o Plano de Ensino, aprovado 

pelo Colegiado do Programa. 

 

Art. 37 O aproveitamento acadêmico será calculado pela média ponderada dos 

conceitos, a que serão atribuídos os valores A; B; C; D; I. Os conceitos corresponderão a 

situações que poderá variar de “A” a “I”, observada a seguinte tabela: 

 

Conceito Significado Nota 

A Excelente 9,0 – 10,0 

B Bom 8,0 – 8,9 

C Regular 7,0 – 7,9 

D Insuficiente* < 7,0 

I Incompleto - 

   *Sem direito a crédito. 

 

Art. 38 Para aprovação nas disciplinas, o aluno deverá obter conceito igual ou 

superior a “B”. 

 

Art. 39 Ao aluno do Curso de Mestrado que cumprir somente os créditos em 

disciplinas sem a defesa da dissertação dentro do prazo regimental será atribuído o 

Certificado de Especialização. 
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Seção V 

Da Orientação e do Orientado 

 

Art. 40 Poderão ser indicados como orientadores de Dissertação/Tese docentes 

permanentes, colaboradores e visitantes, obedecidas às normas da CAPES para a área do 

Programa. 

 

§ 1º A formação, atuação e produção científica do orientador deverão ser 

compatíveis com a natureza do trabalho a ser orientado. 

 

§ 2º O número máximo de orientandos por professor será definido através de Ato 

da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, seguindo as orientações de área 

da CAPES. 

 

Art. 41 São atribuições do(a) orientador(a) de Dissertação/Tese: 

 

I - acompanhar e orientar o aluno na execução da Dissertação/Tese, fazendo 

cumprir os prazos fixados para a conclusão do Curso, nos limites das suas atribuições; 

II - orientar a matrícula em disciplinas de interesse à formação do orientando e 

com os propósitos por ele manifestados; 

III - acompanhar e orientar a pesquisa de Dissertação/Tese, submetendo-se aos 

preceitos éticos metodológicos e científicos estabelecidos pelo Curso e/ou Programa, bem 

como efetuar a indicação da bibliografia básica; 

IV - avaliar o trabalho final de Dissertação/Tese; 

V - orientar e incentivar a pesquisa, a produção e a publicação de trabalhos para 

obtenção do título do orientando; 

VI - ingressar com solicitação de defesa de Dissertação/Tese, após o aluno ter 

cumprido todas as exigências regimentais para a defesa; 

VII - presidir as Comissões Examinadoras de Qualificação e de Dissertação/Tese 

de seus orientandos; 

VIII - submeter a composição da Comissão Examinadora ao Coordenador do 

Curso; 

IX - fazer os contatos necessários para assegurar ao aluno acesso às 

instalações e equipamentos requeridos à execução de seu trabalho, quando for o caso. 

 

Art. 42 A escolha do Professor Orientador deverá atender satisfatoriamente a 

anuência do Colegiado, que observará: área de concentração, as linhas de pesquisa e o 

número de vagas disponíveis por professor. 

 

Parágrafo único. O Professor Orientador poderá solicitar a liberação da 

incumbência da orientação e o aluno poderá solicitar a substituição do Professor Orientador, 

mediante justificativa a ser analisada pelo Colegiado. 
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Seção VI 

Do Exame de Qualificação e da defesa da Dissertação/Tese 

 

Art. 43 O exame de qualificação é etapa obrigatória do curso de doutorado, 

sendo que suas normas são definidas pelo Colegiado do Programa e descritas no 

Regimento Interno do Programa. 

 

§ 1º O exame de qualificação deverá ser solicitado após obtenção dos créditos 

obrigatórios e dos eletivos mínimos, exigidos pelo Curso. 

 

§ 2º A banca de qualificação deverá ser aprovada pelo Colegiado e ocorrer no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o depósito da qualificação. 

 

§ 3º Em caso de reprovação, o aluno poderá repetir uma única vez o exame de 

qualificação, desde que respeitados os prazos e as orientações da Comissão Examinadora. 

 

Art. 44 O acadêmico poderá defender sua Dissertação/Tese, após ter 

integralizado os créditos mínimos obrigatórios; ter obtido média global igual ou superior a 

“B”; ter obtido proficiência em língua estrangeira; ter sido aprovado em exame de 

qualificação; ter atingido as exigências do Curso e do Programa quanto à produção científica 

vinculada às suas atividades de pesquisa. 

 

§ 1º Para aplicação da média global serão consideradas todas as disciplinas 

cursadas pelo aluno no período letivo do Programa. 

 

§ 2º Antes do agendamento da defesa final de dissertação, o aluno deverá 

comprovar a submissão de pelo menos um artigo cientifico para periódicos com Qualis 

CAPES/MEC e para a defesa de tese a submissão de pelo menos dois artigos científicos 

para periódicos com Qualis CAPES/MEC. 

 

Art. 45 Os projetos de Qualificação e trabalhos de Dissertação/Tese serão 

elaborados sob aconselhamento do Professor Orientador, constituindo-se de trabalho em 

que o aluno evidencie capacidade de pesquisa e aptidão para relatar os resultados de sua 

investigação. 

 

Art. 46 O Professor Orientador, em concordância com o seu orientando, 

solicitará a defesa da Dissertação/Tese a Coordenação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da data prevista para a defesa, devendo anexar ao pedido, uma proposta de 

nominata para composição da Banca Examinadora, compreendendo membros internos e 

externos a UnC e 01 (uma) cópia do trabalho para cada membro da Banca Examinadora, 

incluindo seu presidente. 

 

Parágrafo único. Homologada a defesa de dissertação, a Secretaria 

providenciará os ofícios de encaminhamento das cópias do trabalho aos membros da banca. 

Art. 47 A Comissão Examinadora de Dissertação/Tese será presidida pelo 

Professor Orientador e constituída por no mínimo 03 (três) examinadores (incluindo o 

orientador) no Mestrado e no mínimo 05 (cinco) (incluindo o orientador) no Doutorado. 
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§ 1º Os examinadores devem ser doutores, com produção científica compatível 

com os critérios da CAPES e, preferencialmente, vinculados a Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu recomendado pela CAPES, sendo que no mestrado 1 e doutorado 2 

examinadores deverão ser externo à Instituição. 

 

§ 2º O mesmo examinador externo à Instituição não poderá compor mais do que 

quatro Bancas Examinadoras em um mesmo ano no mesmo programa. 

 

§ 3º A Banca Examinadora poderá pronunciar-se 10 (dez) dias antes da 

apresentação da dissertação/tese, se entender que os requisitos de trabalho científico não 

foram atendidos, contudo, observa-se que nada obsta que a Banca Examinadora tenha a 

mesma conclusão somente após a apresentação. 

 

Art. 48 As sessões de defesa de Dissertação/Tese serão públicas, em local, 

data e horário previamente divulgados, registrando-se os trabalhos em ata. 

 

Art. 49 Cada integrante da Banca Examinadora aferirá o desempenho do aluno, 

em observância a qualidade do trabalho escrito, apresentação pessoal e sustentação da 

Dissertação/Tese em face da arguição dos membros da referida Banca. 

 

Art. 50 A Dissertação/Tese será aprovada ou reprovada, podendo a banca exigir 

as alterações que julgar necessárias. 

 

Seção VII 

Da Titulação e da Concessão do Diploma 

 

Art. 51 Após a defesa, o aluno aprovado terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogável por mais 30 (trinta) dias, por decisão do Colegiado para encaminhar à Secretaria 

a versão final de seu trabalho, devendo o Professor Orientador atestar que as exigências da 

Banca Examinadora foram cumpridas. 

 

Parágrafo único. No prazo referido no caput, o aluno deverá entregar uma cópia 

digital em CD, no formato PDF, que integrará o repositório da UnC. 

 

Art. 52 O Diploma só será expedido se o aluno atender satisfatoriamente todas 

as exigências previstas nos Atos Normativos. 

 

Parágrafo único. A ata da sessão de defesa será disponibilizada ao aluno na 

mesma data da defesa da dissertação e/ou tese. 

 

Art. 53 Ao candidato aprovado na defesa de Dissertação/Tese e que cumprir as 

disposições deste Regimento, bem como as do Regimento da UnC, será conferido diploma 

que fará referência ao título, o qual será assinado pelas autoridades competentes e pelo 

aluno. 
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TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 54 O Regimento Interno de cada curso constará do regime didático do 

curso, a ser aprovado pelo Colegiado e homologado pela PRPPGE. 

 

Art. 55 O disciplinamento sobre alunos especiais e alunos oriundos de outros 

Cursos e/ou Programas será estabelecido em norma geral da Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão. 

 

Art. 56 As implicações financeiras dos serviços, trancamento de matrícula, 

prorrogação, avaliadores externos e desligamento serão regulamentadas no contrato de 

prestação de serviços educacionais. 

 

Art. 57 As dúvidas eventualmente suscitadas na aplicação deste Regimento 

serão dirimidas com base no Regimento da UnC e subsidiariamente, serão observadas as 

decisões do Colegiado do Programa, ouvida a PRPPGE, quando for o caso. 

 

Art. 58 As regras previstas neste Ato Normativo aplicam-se aos alunos 

ingressantes em 2018. 

 

Art. 59 Os Regimentos Internos deverão ser adaptados a esta Resolução em 30 

dias, submetido a PRPPGE. 

 

Art. 60 Este Regimento entra em vigor nesta data, revogando a Resolução UnC 

CONSUN 037/2011 e as disposições em contrário. 

 

Mafra, 05 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 

Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 033/2018 

 

 
Dispõe sobre a homologação do Centro de 

Pesquisa Paleontológico - CENPÁLEO à 

Universidade do Contestado. 

 

 

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN, da Universidade do 

Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, de conformidade com o Regimento 

da UnC, e o deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no dia 13 de dezembro 

de 2018, com base no Parecer nº 033/2018, 

 

 

RESOLVE, 

 

 

Art. 1º Homologar o Centro de Pesquisa Paleontológico - CENPÁLEO à 

Universidade do Contestado com a finalidade de promover a preservação do 

patrimônio cientifico, da pesquisa e da divulgação do conhecimento 

Paleoarquiologico e salvaguardar o patrimônio paleontológico e arqueológico, 

composto pelo acervo científico, bibliográfico, museológico e arquivos (Reserva 

Técnica). 

 

Art. 2º O CENPÁLEO reunirá acervos mineral, litológico e paleontológico 

representativos formado de Arquivos e Coleções provenientes de convênios entre a 

Universidade e instituições públicas ou privadas, doações ou custódia de 

documentos, sob a responsabilidade da Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão. 

 

Parágrafo único: A movimentação de qualquer peça dos acervos ou arquivos 

dependerá de prévia aprovação pelo CONSUN. 

 

Art. 3º São finalidades especificas do CENPALEO:  

I. Acondicionar e catalogar o acervo físico e digital no e-mestre; 

II. Preservar arquivos e coleções de valor cientifico; 

III. Reunir e organizar fontes para a pesquisa em Ciências; 

IV. Operar como órgão especializado de apoio informativo à pesquisa, por 

meio de bases sólidas de informação; 

V. Atuar como espaço interdisciplinar de investigação científica; 

VI. Promover a extensão do conhecimento à comunidade e à sociedade por 

meio da organização de eventos e da criação de mecanismos de divulgação dos 

resultados de pesquisa que permitam à esfera acadêmica transformar o 

conhecimento científico em conhecimento público; 



85 
 

 

VII. Manter intercâmbio sistemático com instituições similares. 

 

Art. 4º A formalização de termos de cooperação técnica ou acadêmica de 

pesquisa deverá ser aprovada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão. 

 

Art. 5º  Integra a estrutura do CENPALEO o Museu da Terra e da Vida como 

museu de história natural com foco no patrimônio fóssil brasileiro, visando integra a 

sociedade com o meio científico-acadêmico. 

 

Art. 6º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

Mafra-SC, 13 de dezembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 

Presidente do Conselho Universitário 

 

 

  


