
 

 

                                   

 

 

DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DE NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES EM 

PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 

  

  

As diretrizes para criação de um Núcleo Interdisciplinar em Pesquisa, Ensino e Extensão na 

Universidade Federal de Goiás estão pautadas na RESOLUÇÃO CONSUNI No 85, DE 30 

DE JULHO DE 2021 que institui os Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, Ensino e Extensão 

(NIPEE) da UFG e o Comitê Gestor ao qual se vinculam (CG-NIPEE). 

  

1. DEFINIÇÃO DE NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 

  

Os Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, Ensino e Extensão (NIPEE) da UFG consistem 

em uma modalidade específica dos Núcleos de Estudo, Pesquisa e Extensão, previstos no 

Artigo 10 do Estatuto da UFG, tendo por finalidade a investigação interdisciplinar de temas 

de interesse científico, tecnológico, didático-pedagógico, artístico e cultural. 

  

Os NIPEEs serão formados por servidores docentes e técnicos-administrativos pertencentes 

aos quadros da UFG, por discentes com atividades vinculadas a eles e, também, por 

participantes externos. 

  

Serão considerados participantes externos os pesquisadores convidados, com ou sem 

vínculo empregatício com outra instituição, estagiários em pós-doutoramento, além de outros 

especialistas e pesquisadores cuja a participação for considerada pelos integrantes do NIPEE 

como relevante para a consecução de suas finalidades. O número de participantes externos 

em um NIPEE não poderá ser superior a 30% do número de integrantes pertencentes aos 

quadros da UFG. 
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O NIPEE poderá ter sede própria, incluindo instalações laboratoriais, e também denominação 

própria. 

  

  

2. ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS PELO NIPEE 

  

Um NIPEE poderá: 

  

a)    desenvolver projetos de Pesquisa; 

b)    desenvolver projetos de extensão; 

c)    ofertar cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, obedecendo as 

normas institucionais específicas e aquelas estabelecidas pela CAPES; 

d)    ter um único programa de pós-graduação stricto sensu cuja criação deverá 

ser aprovada pelo Conselho Coordenador; 

e)    ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, desde que aprovados pelo 

Conselho Coordenador. 

  

O NIPEE não poderá ofertar cursos de graduação. 

  

  

3. REQUISITOS PARA CRIAÇÃO DE UM NIPEE 

  

a)    Os NIPEEs serão criados por deliberação do CONSUNI, a partir de proposta 

apresentada ao Comitê Gestor dos NIPEEs; 



 

 

b)    Um NIPEE deve ser composto por um número mínimo de 10 servidores efetivos 

da UFG, provenientes de pelo menos três unidades de lotação ou campus 

diferentes. 

c)    Os servidores deverão ter autorização e liberação de suas unidades de lotação 

para integrarem e desenvolverem atividades junto aos NIPEEs, mediante 

apresentação de um projeto específico acompanhado de plano de trabalho 

referentes às atividades de pesquisa, ensino e/ou extensão que serão 

desenvolvidas por até cinco anos junto ao NIPEE; 

d)    As atividades dos docentes nos NIPEEs poderão ocupar apenas uma parcela de 

sua carga horária total contratada, não podendo comprometer suas atividades de 

ensino em sua unidade de origem; 

e)    No caso específico de servidores técnico-administrativos, poderá haver liberação 

em tempo integral. 

  

  

4. FLUXO PARA CADASTRO DE UM NIPEE 

  

Para solicitar a criação de um NIPEE na UFG, é necessário seguir o seguinte fluxo: 

  

Passo 1: Encaminhar a proposta de criação do NIPEE, via SEI, para a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação, responsável pela secretaria executiva do Comitê-Gestor dos NIPEEs. 

A proposta deverá conter: 

a)   objetivos; 

b)   justificativa; 

c)   plano de atividades; 

d)   recursos humanos envolvidos; 

e)   recursos materiais disponíveis. 



 

 

  

Passo 2: A Secretaria Executiva do CG-NIPEE encaminhará a proposta aos membros do 

Comitê Gestor para análise e verificação dos requisitos da Resolução CONSUNI nº 85, de 30 

de Julho de 2021. 

  

Passo 3: Uma vez atendidos os requisitos, o CG-NIPEE fará um despacho via SEI informando 

ao servidor que encaminhou a proposta à PRPI que providencie os projetos e planos de 

trabalho de cada um dos servidores integrantes do NIPEE, bem como as autorizações de 

suas respectivas Unidades de origem. 

  

Passo 4: A documentação exigida para a criação do NIPEE será apresentada pela Secretaria 

Executiva do CG-NIPEE ao CONSUNI para avaliação e aprovação da proposta. 

  

Passo 5: Uma vez aprovada a criação do NIPEE, a Secretaria Executiva do CG-NIPEE 

encaminhará, via SEI, a portaria publicada ao servidor responsável pela proposta do Núcleo.   

  

Observação: Em caso de dúvidas sobre a criação de um NIPEE, encaminhá-las por escrito 

para o e-mail prpi@ufg.br ou, se necessário, solicitar agendamento de reunião. Para mais 

informações sobre a criação de NIPEEs, acesse a resolução do CONSUNI nº. 85, de 30 de 

julho de 2021. 
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