
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE ENFERMAGEM

REGIMENTO INTERNO DA COORDENADORIA DE PESQUISA DA FACULDADE DE

ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (FEN/UFG)

Goiânia

2018



1

O Conselho Diretor da Faculdade de Enfermagem, no uso de suas atribuições, tendo em vista

o que consta na Resolução CEPEC N. 1467 de 2017, resolve aprovar o seguinte Regimento Interno:

PARTE I - DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES.

TÍTULO I – DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA

Capítulo I - Da composição e organização

Art. 1º  - A Coordenação de Pesquisa na Faculdade de Enfermagem será realizada por meio de uma

Coordenadoria, instituída conforme a Resolução CEPEC 1467/2017.

Art. 2º - Os integrantes da Coordenadoria de pesquisa serão indicados pelo Conselho Diretor da FEN

e a Direção emitirá a devida portaria nomeando seus membros;

Art. 3º - A Coordenadoria de Pesquisa será composta por no mínimo 5 (cinco) e máximo de 9 (nove)

membros,  que  terão  mandato  de  dois  anos,  podendo  ser  reconduzidos  por  até  dois  mandatos,

considerando a manutenção de 50% dos membros;

Parágrafo único - Entre os seus membros serão escolhidos o Coordenador e Vice Coordenador.

Art. 4º  - A Coordenadoria reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês, e extraordinariamente,

quando convocada pelo seu Coordenador ou pela maioria de seus membros. 

Art. 5º - A Comissão só poderá deliberar com a presença da maioria de seus membros. 

Art. 6º - A pauta será enviada aos membros com antecedência e as reuniões serão registradas em atas

e assinadas pelos presentes.

Seção I – Da frequência às reuniões e dos afastamentos

Art.7° - Perderão o mandato, os membros que, sem causa justificada, faltarem a 3 (três) reuniões

consecutivas;

Art. 8° - Os membros que se afastarem de seus cargos ou funções por um período de 120 dias serão

substituídos, exceto por motivo de licença maternidade.

Capítulo II - Das competências e atribuições

Art. 9º - São atribuições da Coordenadoria de Pesquisa da FEN:

I - estimular o desenvolvimento da pesquisa na unidade;

II - contribuir para a elaboração de políticas de auxílio e gestão estratégica de pesquisa;

III -– estimular o uso compartilhado de laboratórios e outras estruturas de pesquisa da unidade; 
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IV - contribuir para articulação entre pesquisadores da unidade e desses com os de outras unidades, 

visando à participação em ações integradas para obtenção de financiamento à pesquisa;

V- apreciar propostas de criação de Grupos de Pesquisa, sob a coordenação de 

professores/pesquisadores da unidade;

VI - orientar a elaboração de projetos de pesquisa para encaminhamento e cadastro junto a PRPPI;

VII – apoiar as iniciativas dos servidores da FEN relacionadas à propriedade intelectual (depósito de

patentes; registro de direito autoral; registro de software, dentre outros);

VIII  -  acompanhar  a  participação  da  FEN  no  Programa  de  Iniciação  à  Pesquisa  e  Inovação

Tecnológica; 

IX-  apoiar  institucionalmente  o  cumprimento  das  diretrizes  éticas  em pesquisas  envolvendo seres

humanos e/ou animais.

X– realizar avaliação preliminar do mérito técnico e científico e da viabilidade financeira de projetos 

de pesquisa a ser desenvolvidos por pesquisadores da unidade, emitindo parecer consubstanciado para 

apreciação do CD;

XI- Acompanhar o cadastro de projetos de pesquisas da unidade junto a PRPI;

XII - subsidiar  a  Direção  da  FEN  e  órgãos  colegiados  na  formulação  de  diretrizes  e  projetos

institucionais de infraestrutura de pesquisa.

Parágrafo único: Em caso de pesquisa que inclua o uso dos Laboratórios de Desenvolvimento de 

Habilidades como campo ou local de treinamento da equipe, será solicitada apreciação adicional para 

a Comissão específica (COMLAB), sobre o atendimento do projeto às normativas em vigor. 

Seção I – Atribuições do Coordenador 

 

Art. 10 - São atribuições do Coordenador de Pesquisa:

I - representar a FEN junto à PRPPI/UFG;

II- intermediar a comunicação entre a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPPI) e a FEN;

III - divulgar, no âmbito da FEN, todas as informações pertinentes que forem veiculadas pela PRPPI; 

IV - convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria de Pesquisa; 

V - representar  a  FEN nos demais  Colegiados da Universidade,  no que diz  respeito  às  ações  de

pesquisa; 

VI - assessorar a Direção da Unidade em assuntos que envolvam atividades de pesquisa no âmbito da

FEN.

VII - assessorar a Coordenação de Pesquisa da UFG e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação nos

assuntos relativos à pesquisa científica e tecnológica.
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Art.  11 -  O Coordenador  de Pesquisa  integra  o Conselho Diretor  da FEN,  bem como a Câmara

Regional de Pesquisa e Pós-Graduação, tendo como suplente o Vice Coordenador de Pesquisa.

Seção II – Atribuições do Vice Coordenador 

Art. 12 - São atribuições do Vice Coordenador:

I-apoiar as atividades do Coordenador 

II- substituir o Coordenador na ausência ou impedimento deste.

PARTE II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Título I- Aprovação e alterações no Regimento e análise de casos omissos

Capítulo I – Aprovação e alterações do Regimento

Art.  13  –  O Regimento  Interno  é  aprovado em primeira  instância  no âmbito  da  própria  da

Coordenadoria de Pesquisa e em instância final no Conselho Diretor da FEN.

Art. 14 – Alterações no Regimento podem ser propostas pela Coordenadoria de Pesquisa, em reuniões

com pauta específica para este fim. 

Parágrafo  único -  Todas  as  alterações  propostas  pela  Coordenadoria  de  Pesquisa  devem  ser

apreciadas pelo Conselho Diretor.

Capitulo 2 – Casos Omissos

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da FEN/UFG. 

TITULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16 - Instruções sobre o envio de projetos à Coordenadoria de Pesquisa serão disponibilizadas no

site da FEN, em link específico, indicando os modelos de formulários e as datas das reuniões e os

prazos de envio da documentação para apreciação. 

Art. 17 - O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Diretor da 

FEN, sendo revogadas as disposições em contrário.

GOIANIA, 10 DE AGOSTO DE 2018.

CLACI W ROSSO

DIRETORA DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UFG
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