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TÍTULO I.  
Da natureza e das finalidades 

 
Artigo 1º. O Núcleo de Estudos Globais (NEG) foi instituído mediante aprovação na reunião do 
Conselho Diretor da Faculdade de Ciências Sociais (FCS), da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). 
 
Artigo 2º. São objetivos do NEG: 
 

I. Realizar pesquisas acadêmicas em Relações Internacionais e em áreas correlatas; 
II. Receber, fomentar, analisar e auxiliar a execução de projetos acadêmicos diversos; 

III. Elaborar e operacionalizar estratégias de desenvolvimento nas áreas de pesquisa, 
extensão, ensino e inovação tecnológica que fomentem a integração e o crescimento 
do NEG; 

IV. Promover parcerias com instituições de ensino superior públicas e privadas, nacionais 
e internacionais, bem como outros centros de pesquisas e pesquisadores 
independentes, a fim de ampliar a produção científica e a divulgação de resultados; 

V. Estimular o desenvolvimento de palestras, simpósios, conferências e outros eventos 
acadêmicos relativos às investigações em curso nas linhas de pesquisa a elas 
relacionadas; 

VI. Facilitar o intercâmbio com outros núcleos de estudos e instituições afins, visando o 
desenvolvimento de investigações sobre as Relações Internacionais; 

VII. Elaborar estratégias de publicização das atividades desenvolvidas, através de 
periódicos, boletins ou outros meios; 

VIII. Criar grupos de estudos com a participação de membros nacionais e internacionais, 
podendo sediá-los nas várias instituições nacionais e internacionais que participam do 
NEG; 

IX. Contribuir na formação profissional do corpo discente que venha a fazer parte das 
atividades do NEG; 

X. Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão de cunho social e 
que tenham respaldo na sociedade local. 

 
 

TÍTULO II. 
DA ESTRUTURA 

 



Artigo 3º. O NEG subordina-se administrativa e hierarquicamente à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da UFG. 
 

Capítulo I 
Dos órgãos administrativos 

 
Artigo 4º. O Núcleo de Estudos Globais é composto pelos seguintes órgãos administrativos: 
 

I. Assembleia Geral: composta por todos os membros do Núcleo; 
II. Colegiado: composto por três membros do Núcleo, escolhidos por seus pares. Os 

membros do Colegiado devem ser Pesquisadores Sêniores ou Pesquisadores 
Associados; 

III. Coordenação: sob responsabilidade de um integrante do Núcleo, escolhido por seus 
pares. A coordenação deve ser ocupada por um Pesquisador Sênior ou por um 
Pesquisador Associado. 

 
Parágrafo Único. O mandato de integrantes do Colegiado e da Coordenação é de 2 (dois) anos, 
sendo permitida a recondução. 
 
Artigo 5º. Compete à Assembleia Geral: 
 

I. Supervisionar o cumprimento dos objetivos e dos programas; 
II. Decidir sobre alterações no regimento interno; 

III. Considerar pareceres sobre projetos; 
IV. Alterar as Linhas de Pesquisa; 
V. Aprovar a prestação de contas do NEG. 

 
§1º. A Assembleia Geral se reúne, ordinariamente, de três em três meses ou, 
extraordinariamente, quando uma eventualidade assim o exigir, ou mediante convocação da 
Coordenação. 
 
§2º. As reuniões da Assembleia Geral são convocadas e presididas pela Coordenação. Em sua 
ausência, por um membro do Colegiado, escolhido por seus pares. 
 
Artigo 6º. As votações na Assembleia Geral são resolvidas por maioria simples, a partir do 
número de presentes. 
 
Parágrafo Único. Todos os membros do NEG têm direito a voto nas reuniões da Assembleia 
Geral. 
 
Art. 7º. Compete ao Colegiado: 
 

I. Tomar medidas a seu alcance para implementação dos objetivos do Núcleo; 
II. Avaliar projetos de pesquisa apresentados ao Núcleo; 

III. Elaborar e submeter à Assembleia Geral propostas de Linhas de Pesquisa; 
IV. Articular-se com Faculdades ou Unidades da UFG, no sentido de obter apoio para as 

atividades do Núcleo; 
V. Responder perante a UFG pelo desempenho de seus membros; 

VI. Elaborar, em conjunto com a Coordenação, os planejamentos anuais do NEG; 
VII. Buscar mecanismos de divulgação do Núcleo e de suas atividades; 



VIII. Encaminhar à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e ao Conselho Diretor da FCS, 
anualmente, ou sempre que solicitado, relatórios de avaliação científica, 
administrativa, financeira ou de qualquer outra natureza. 

 
Parágrafo Único. O Colegiado se reúne mensalmente ou, extraordinariamente, quando uma 
eventualidade assim o exigir, ou mediante convocação da Coordenação. 
 
Artigo 8º. São atribuições da Coordenação: 

 
I. Gerir administrativa e financeiramente o NEG, responsabilizando-se pela 

prestação de contas; 
II. Acompanhar os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos membros do Núcleo; 

III. Implementar as decisões da Assembleia Geral e do Colegiado, no que diz respeito ao 
desenvolvimento do programa acadêmico e científico; 

IV. Apresentar o Relatório de Atividade do NEG a cada semestre; 
V. Buscar formas de divulgar, difundir e viabilizar a publicação dos estudos, trabalhos e 

pesquisas realizadas no NEG; 
VI. Representar o NEG perante os órgãos e instâncias da Universidade e da sociedade; 

VII. Responsabilizar-se pelos relatórios de estudos e pesquisas do Núcleo, quando 
determinado. 

 
Parágrafo Único. A prestação de contas de projetos específicos é responsabilidade de seus 
respectivos coordenadores, que devem submeter tal prestação à Coordenação. 
 
Artigo 9º. O Colegiado e a Coordenação serão eleitos por maioria simples na última reunião da 
Assembleia Geral da gestão em exercício. 
 
Artigo 10. Poderão ser criadas comissões especiais para desenvolvimento de atividades 
específicas nas áreas cultural, social e econômica, visando à assessoria e à elaboração de 
projetos do Núcleo. 

 
Capítulo II 

Dos membros 
 
Art. 11. Podem ser membros do NEG: 
 

I. Docentes da UFG, em exercício ou aposentados; 
II. Docentes vinculados a outras instituições de ensino superior ou outras instituições de 

pesquisa nacionais e internacionais; 
III. Pesquisadores independentes ou discentes de graduação ou de pós-graduação da UFG 

ou de outras instituições nacionais ou internacionais e profissionais portadores de 
diploma de curso superior. 

 
Art. 12. Os membros do NEG irão compor as seguintes categorias: 
 

I. Coordenador; 
II. Pesquisador Sênior; 

III. Pesquisador Associado; 
IV. Pesquisador Assistente. 

 
Capítulo III 

Do credenciamento de membros 



 
Artigo 13. Por “credenciamento”, compreende-se o reconhecimento formal da aprovação para 
participar das atividades do NEG em alguma das categorias listadas no art. 12, por um período 
máximo de 3 (três) anos. 
 
Art. 14. As solicitações de credenciamento deverão ser enviadas à Coordenação e aprovadas 
pelo Colegiado, após a análise da documentação apresentada pelo solicitante de acordo com 
as exigências dispostas. 
 
§1º.O credenciamento aos quadros de membro do NEG poderá ser solicitado a qualquer 
tempo, mediante requerimento enviado à Coordenação. 
 
§2º. A análise da documentação será realizada por meio de um parecer emitido por um 
Pesquisador Sênior ou por um Pesquisador Associado, designado pela Coordenação.  
 
§3º. O parecer deverá ser aprovado pelo Colegiado por maioria simples. 
 
§4º. Caso haja recurso, este será analisado em reunião ordinária na Assembleia Geral. 
 
Art. 15. Caberá ao Colegiado definir o número de vagas disponíveis para credenciamento dos 
membros mencionados no art. 12. 
 
Art. 16. São condições para o credenciamento como Pesquisador Sênior: 
 

I. Apresentar um projeto de pesquisa, na condição de coordenador do projeto, sobre 
temática associada à Linha de Pesquisa na qual pretende se credenciar; 

II. Ter titulação mínima de doutor em Relações Internacionais ou em áreas afins; 
III. Possuir experiência de orientação de alunos, bolsistas ou não, no âmbito da Graduação 

(Iniciação Científica e/ou Trabalho de Conclusão de Curso) ou Pós-Graduação lato 
sensu; 

IV. Ter publicado nos últimos 3 (três) anos pelo menos 1 (um) artigo em periódicos 
científicos “Qualis A1 ou A2”, ou 2 (dois) artigos em periódicos científicos “Qualis B1 
ou B2”, valendo como documento comprobatório, para publicações no prelo, cartas de 
aceite de editores ou de periódico; 

 
§1º. Para efeitos do cumprimento do inciso IV deste dispositivo, os artigos serão avaliados 
considerando-se os critérios Qualis Capes para a área de Ciência Política e Relações 
Internacionais. 
 
§2º. O solicitante poderá indicar uma segunda Linha de Pesquisa na qual pretende atuar. 
 
Art. 17. São condições para o credenciamento como Pesquisador Associado: 
 

I. Apresentar, como coordenador, ou filiar-se a um projeto de pesquisa sobre temática 
associada à Linha de Pesquisa na qual pretende se credenciar; 

II. Ter titulação mínima de mestre em Relações Internacionais ou em áreas afins. 
 
§1º. Poderão ser aceitos, de forma excepcional, pedidos de discentes regularmente 
matriculados em programas de pós-graduação que ainda não tenham atingido a exigência 
mínima do inciso II. 
 
§2º. O solicitante poderá indicar uma segunda Linha de Pesquisa na qual pretende atuar. 



 
Art. 18. São condições para o credenciamento como Pesquisador Assistente: 
 

I. Filiar-se a um projeto de pesquisa coordenado por um Pesquisador Sênior ou por um 
Pesquisador Associado sobre temática associada à Linha de Pesquisa na qual pretende 
se credenciar; 

II. Estar cursando o bacharelado em Relações Internacionais ou outro curso de graduação 
em áreas afins; 

 
Parágrafo Único. Os Pesquisadores Sêniores e os Pesquisadores Associados podem estabelecer 
processos próprios para seleção de Pesquisadores Assistentes, desde que aprovados pela 
Coordenação. 
 

TÍTULO III 
Disposições gerais 

 
Art. 19. Este Regimento entra em vigor na data de aprovação pela Assembleia Geral. 
 
Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, de acordo com a legislação 
que rege a Universidade. 
 


