
Atribuições institucionais do Comitê de Pesquisa do Instituto UFC Virtual (IUVI) 

 

I  Da constituição 

 

1. O Comitê é integrado por 4 membros efetivos e um membro suplente, sendo um deles 

o seu presidente e outro o seu vice-presidente, ambos doutores. Todos os membros 

serão integrantes do corpo de professores efetivos do IUVI. O coordenador e os membros 

são indicados pela direção do IUVI através de portaria específica, após consulta formal ao 

conselho pleno e homologação do Conselho Diretor do IUVI. 

 

2. O mandato do Comitê tem duração de dois anos, permitindo-se a recondução ao cargo 

uma única vez, sujeito à aprovação do Conselho Pleno. 

 

3. Os professores integrantes do Comitê deverão atribuir horas de trabalho para essa 

atividade em seu plano de trabalho semestral, sendo as mesmas enquadradas na 

categoria “atividade em comissão permanente”, com dedicação de 6 horas semanais para 

o presidente e 3 horas semanais para os demais integrantes. 

 

4. Caso não haja candidatos voluntários, a direção do IUVI indicará professores para o 

preenchimento dos cargos do Comitê. 

 

II  Da natureza institucional e das atribuições 

 

1. O Comitê constitui-se como órgão assessor da direção do IUVI e busca desenvolver 

ações formalizadas pela direção em espaços colegiados do IUVI, visando a identificação 

de objetivos e metas traçadas nas ações de planejamento da instituição referentes ao 

campo da pesquisa científica. 

 

2. São atribuições do Comitê: 

 

● Assessorar a direção quanto às ações de fomento das atividades de pesquisa científica 

no IUVI, visando o aprimoramento das mesmas para benefício dos docentes, discentes e 

servidores técnico-administrativos. 

 

● Contribuir com as atividades do(s) curso(s) de pós-graduação stricto sensu do IUVI, 

visando a melhoria dos resultados dessa área, respeitando-se a autonomia dos 

coordenadores e dos órgãos colegiados dos referidos cursos. 

 

● Coordenar o processo de avaliação e cadastro de projetos de pesquisa dos professores 

do IUVI, atribuindo-lhes um número de cadastro, norteado por diretrizes fixadas em 

portaria específica. 

 

● Coordenar o processo de avaliação de solicitações, realizadas ao IUVI, de acesso a 

dados para pesquisas norteado por diretrizes fixadas em portaria específica. 

 

● Monitorar e produzir relatórios anuais sobre a produção científica do corpo de 

professores a fim de orientar o planejamento da direção do IUVI na pesquisa, visando o 

aprimoramento da produção e respeitando as decisões colegiadas neste quesito. 



 

● Propor e organizar eventos acadêmicos (seminários, simpósios, reuniões etc) de caráter 

científico visando o aprimoramento das atividades de pesquisa, graduação e de 

pósgraduação no IUVI. 

 

● Colaborar com a direção do IUVI no encaminhamento de demais questões relacionadas 

à pesquisa científica e que sejam de interesse do coletivo de professores. 

 

● Incentivar e fomentar a pesquisa no nível da graduação, buscando dar visibilidade e 

sinergia a projetos de naturezas diversas e outras ações que possam incrementar e 

fortalecer esse campo no Instituto em termos de parcerias, publicações. 

 

 


