
 

 

 
 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS ‐ UNITINS 

PRÓ‐REITORIA DE PESQUISA 
 

 
 Instrução Normativa/GRE Nº  003/2010, de 28 de  setembro de  2010. 
 
 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Fundação Universidade 
do Tocantins no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
considerando o que estabelece  Regimento Interno da Câmara de Pesquisa,  
aprovado pelo CONSEPE em 27 de abril de 2010, pelo CONSUNI em 29 de 
abril de 2010  e Homologado pelo Parecer/DJU Nº 0228/10, de 23 de junho de 
2010 e Despacho/GRE Nº 0174/10, de 23 de junho de 2010  e considerando a 
necessidade de estabelecer normas complementares que visem a ordenação e 
agilização do fluxo institucional de análise de Projetos de Pesquisa, RESOLVE: 
 
 
                                Art.1º - Estabelecer cronograma anual e fluxo dos 
processos de análise e institucionalização de Projetos de Pesquisa financiados 
com recursos próprios.  
 
                                  Art. 2º - Os projetos de pesquisa de que tratam o artigo 
anterior, deverão ser apresentados a 
 
 Diretoria de Pesquisa Institucional no seguinte período: 
  
I - Do 1º ao 15º dia útil do mês de maio, para o segundo semestre letivo; 
 
II – Do 1º ao 15º dia útil do mês de novembro, para o primeiro semestre letivo 
subseqüente. 
                                 Parágrafo Único – Os Projetos de pesquisa financiados 
com recursos externos,  poderão ser institucionalizados em qualquer data, 
após sua aprovação e liberação dos recursos. 
 
                                 Art. 3º - Os projetos de pesquisa serão analisados em 
primeira instância pelos Comitês Técnico-Científicos de Área.  

 
                                   § 1º - Os Comitês Técnico-Científicos de Área serão 

constituídos por 03 (três) membros, sendo 01 (um) o representante de área  na  
 



 

 

 
 
 
    
 
 
   Câmara de Pesquisa e mais 02 (dois) professores/pesquisadores do quadro de 

pessoal docente da Universidade, vinculado a respectiva área de 
conhecimento, preferencialmente com nível de doutorado e com produtividade 
junto ao CNPq.        
                              
                              § 2º - O coordenador de cada Comitê Técnico – Científico 
que se refere o § 1º deste artigo, será o membro da Câmara de Pesquisa, 
representante de cada área, respectivamente. 
 
                              § 3º - Para a analise dos projetos de pesquisa, conforme  
estabelecido no caput deste artigo,  os Comitês terão como critério de 
avaliação,  os seguintes aspectos: 
                          I - Objetivos propostos; 
                         II - Grau de relevância; 
                        III - Nível de abrangência; 
                        IV - Fundamentação teórica; 
                         V - Metodologia utilizada; 
                        VI - Viabilidade do projeto; 
                       VII - Compatibilidade entre o Cronograma de atividades e carga                             
                               horária proposta para os membros do projeto;  
                      VIII - Resultados alcançados; 
                        IX - Tipo de orientação; 
                         X - Análise de compatibilidade curricular dos membros do  
                              Projeto.          
 
                              Art. 4º - Os projetos de pesquisa serão encaminhados aos 
respectivos Comitês imediatamente após o término do prazo de recepção dos 
projetos pela Diretoria de Pesquisa Institucional.  
 
                             Art. 5º - Os Comitês terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
para apresentação de Parecer Técnico de cada projeto analisado à Câmara de 
Pesquisa, a contar da data do seu recebimento. 

 
                                § 1º - Do Parecer Técnico dos Comitês caberá recurso ao 
proponente, junto a Câmara de Pesquisa em primeira instância e ao CONSEPE 
em segunda instância.  
 
                                § 2º - O prazo de recurso de que trata o parágrafo anterior, 
será de 05 (cinco) dias úteis imediatamente após sua apreciação em cada uma 
das  instâncias. 



 

 

 
                                 
 
                                
 
 
                                Art. 6º - Em casos especiais, em grau de recurso, a Câmara 
de Pesquisa poderá instituir um Comitê Técnico - Científico Externo, composto 
por 03 (três) professores/pesquisadores de outras IES, vinculado a área de 
conhecimento afeta ao projeto em análise, preferencialmente com nível de 
doutorado e com produtividade junto ao CNPq. 
                          
                             Parágrafo Único - O Comitê Técnico – Científico Externo de 
que trata o caput deste artigo, emitirá Parecer Técnico conclusivo, que será 
apreciado pela Câmara de Pesquisa, pelo CONSEPE e pelo CONSUNI. 
 
                              Art 7º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da 
data de sua homologação. 
 
 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Fundação Universidade 
do Tocantins, em Palmas-TO, aos 28 dias do mês de setembro de 2010. 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES 
Reitor da UNITINS/Presidente do CONSUNI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


