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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 006 
 

Dispõe sobre a Comissão de Pesquisa do IESA. 
 

O CONSELHO DIRETOR do INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS, da 
Universidade Federal de Goiás, reunido em sessão ordinária realizada no dia 28 de 
novembro de 2019, tendo em vista o que estabelece o Estatuto da UFG, em seus Artigos 66 
e 68, e o Regimento da UFG, em seus Artigos 94 e 98, RESOLVE: 

Art. 1o. Criar a Comissão Permanente de Pesquisa (CP-Pesquisa) com a finalidade de 
assessorar a Direção e o Conselho Gestor do IESA, orientando e analisando questões 
relacionadas às políticas de fomento a pesquisa.  

Art. 2o. A CP-Pesquisa será composta por 6 (seis) docentes indicados pelo Conselho 
Diretor e nomeados com portaria da Direção do Instituto, com mandato de 2 (dois) anos, 
prorrogável por igual período. 

Parágrafo Único. Os membros nomeados elegerão, dentre seus pares, o 
coordenador da CP-Pesquisa. 

Art. 3o. Cabe à CP-Pesquisa reunir-se periodicamente, em calendário definido pela 
própria comissão, ou quando demandada pela Direção, para realizar a análise de questões 
relativas ao desenvolvimento da pesquisa no IESA. 

Art. 4o. A CP-Pesquisa responderá pela articulação, no campo da pesquisa, entre o IESA 
e os demais órgãos administrativos e de fomento à pesquisa, com atribuição de: 

§ 1º. Articular ações de pesquisa entre o IESA e os demais órgãos da UFG, 
notadamente a Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação; 

§ 2º. Divulgar e articular ações dos diferentes programas institucionais de 
iniciação científica da UFG; 

§ 3º. Emitir pareceres sobre criação ou prorrogação de projetos de pesquisa, 
criação de grupos/núcleos de estudos/pesquisas e relatórios relativos aos pós-doutorados, 
a serem apreciados pelo Conselho Diretor do IESA; 

§ 4º. Indicar, quando necessário e em função de temas específicos, demais 
docente e/ou técnicos administrativos do IESA para emitirem pareceres; 

§ 5º. Criar e manter atualizado um banco de dados sobre diagnóstico de 
pesquisas realizadas no IESA; 

§ 6º. Compor, obrigatoriamente, os Comitês de Pesquisa da UFG; 

§ 7º. Divulgar os prazos e os protocolos para envio de projetos para avaliação e 
aprovação no Conselho Diretor, seguindo o calendário dos diferentes programas 
institucionais de iniciação científica da UFG. 

Art. 5o. Os projetos, propostas de grupos e relatórios a serem avaliados pela CP-
Pesquisa devem ser submetidos com, no mínimo, 20 dias de antecedência da reunião do 
Conselho Diretor. 



§ 1º. Os documentos para avaliação serão protocolados em processo específico 
do IESA no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), por meio de ofício direcionado ao 
coordenador da CP-Pesquisa.  

§ 2º. O coordenador da CP-Pesquisa fará o encaminhamento a um membro da 
comissão, para emissão do parecer. 

§ 3º. Os projetos de pesquisa enviados para avaliação devem seguir a seguinte 
estrutura: 

 
1. Título  
2. Tipo (com ou sem financiamento) 
3. Período (início e fim) 
4. Categoria  
(pesquisa científica / desenvolvimento tecnológico / projeto de ensino / pesquisa científica júnior) 

5. Tipo de vínculo (grupo de pesquisa, projeto isolado) 
6. Introdução/Justificativa 
7. Objetivos 
8. Resultados esperados 
9. Referências 
10. Membros do projeto 
11. Cronograma 

 § 4o. No caso de pedidos de avaliação de novos projetos, ou de sua prorrogação, que 
estejam com tramitação externa ao Instituto e com prazo de vencimento anterior à próxima 
reunião do Conselho Diretor do IESA, a Comissão de Pesquisa fica autorizada, a pedido do 
requerente, com a devida justificativa, a dar prosseguimento ao processo para que, caso 
aprovado, seja feito um pedido de ad referendum junto à Direção do Instituto. 

Art. 6o. Casos omissos serão apresentados pela CP-Pesquisa ao Conselho Gestor do IESA 
ou, caso necessário, ao Conselho Diretor do Instituto. 

Art. 7o. Esta Instrução entra em vigor nesta data, revogando-se disposições em 
contrário. 

 

Goiânia, 28 de maio de 2020. 
 
 
 

Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira 
– Diretor – 

 
 


