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REGULAMENTO DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO (COOPEX) 

 

 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 1º. Este Regulamento destina-se, em conformidade com o Regimento 
Geral da Faculdade de Ensino Superior da Paraíba (FESP), disciplinar as 
atividades de Pesquisa e Extensão na Graduação e na Pós-Graduação, 
objetivando: 
 
I. Conduzir e normatizar as atividades de Pesquisa e Extensão; sua estrutura, 
competências, finalidades e a interação destas com as demais práticas 
acadêmicas e órgãos da administração da FESP; 
 
II. Disciplinar os relacionamentos entre os membros do corpo docente, discente 
e colaboradores da FESP nas áreas de Pesquisa e Extensão; 
 
III. Promover parcerias interinstitucionais, mediante convênios que fomentam a 
Pesquisa e a Extensão; 
 
IV. Colaborar para a integração entre as instâncias administrativas e 
acadêmicas que compõem a estrutura organizacional da Pesquisa e Extensão 
no âmbito institucional; 
 
 

TÍTULO I  
Da estrutura, objetivos e competências 

 
 

Capítulo I 
Da estrutura 

  
Art. 2º. A Coordenação de Pesquisa e Extensão (COOPEX) é uma unidade 
setorial subordinada à Diretoria Acadêmica da Faculdade de Ensino Superior 
da Paraíba (FESP), criada e estruturada para gerir e supervisionar a política 
de pesquisa e extensão institucional; tanto na Graduação quanto na Pós-
Graduação; 
 
Art. 3º. A Coordenação de Pesquisa e Extensão é constituída por uma 
coordenação e uma coordenação adjunta, responsável pela Revista 
Científica da FESP.  
 
Parágrafo único: A Coordenação e a coordenação-adjunta terão seus (as) 
coordenadores (as) designados(as) pela Direção Geral da FESP, que devem 
possuir titulação mínima de mestre.  
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Art. 4º. Estão vinculados a COOPEX de forma direta: 
 
I. A coordenação-adjunta; 
 
a) A Revista científica reger-se-ão por regulamento próprio; 
 
II. Os coordenadores de projeto, que compreendem os professores 
vinculados aos cursos da FESP, no âmbito da graduação e da pós-
graduação; 
 
a) Estes deverão possuir título de doutor ou mestre e vínculo empregatício 
com a FESP; 
 
III. Os professores colaboradores, que integram voluntariamente os projetos 
de pesquisa ou extensão, com titulação mínima de especialista e vínculo 
empregatício com a FESP; 
 
a) Poderão integrar os projetos de pesquisa ou de extensão, na condição de 
professores colaboradores, docentes vinculados a outras Instituições de 
Ensino Superior; 
 
b) A participação dos pesquisadores colaboradores externos não irá 
configurar vínculo empregatício com a FESP, que está desobrigada a 
qualquer tipo de remuneração; 
 
c) Ao final da pesquisa, conforme os requisitos deste regulamento, os 
professores colaboradores externos serão certificados por sua participação 
no desenvolvimento do projeto de pesquisa e/ou de extensão para efeitos 
acadêmicos pela COOPEX; 
 
IV. Os discentes participantes dos projetos de pesquisa ou de extensão 
regularmente matriculados nos cursos de graduações e pós-graduações. 
 
V. A Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) formada por quatro 
professores, sendo três titulares e um suplente, na seguinte ordem:  
 
a) Na Graduação: dois docentes internos, um titular e um suplente, indicado 
pela Coordenação de Curso; um docente externo, convidado pela 
Coordenação de Pesquisa e Extensão; o (a) Coordenador (a) de Curso. 
 
b) Na Pós-Graduação: dois docentes internos, um titular e um suplente, 
indicado pela Coordenação de Pós-Graduação; um docente externo, 
convidado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão; o (a) Coordenador 
(a) de Pós-graduação; 
 
c) Em caso de impedimento, os (as) Coordenadores (as) serão substituídos 
por outro professor à sua indicação. 
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d) Os avaliadores internos vinculados à FESP serão designados por portaria 
da COOPEX para um mandato de um ano; 
 
e) A colaboração dos professores, internos e externos, dar-se-á 
voluntariamente. Os membros avaliadores da COOPEX não receberão 
remuneração pelas atividades desenvolvidas na referida comissão; 
 
f) A colaboração dos avaliadores externos na Comissão Avaliadora de 
Pesquisa (CAP) não caracterizará vínculo empregatício com a FESP; estes 
terão a colaboração certificada para comprovação acadêmica, 
exclusivamente, pela COOPEX; 
 
Art. 5º De forma indireta estão ligados a COOPEX os coordenadores dos 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação. 
 

 
Capítulo II 

        Dos Objetivos 
 

Art. 6º. A COOPEX tem por objetivos: 
 
I. Promover medidas para incentivar e institucionalizar as atividades de 
pesquisa e extensão; 
 
II. Colaborar, gerir e monitorar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e 
extensão seguindo as linhas de pesquisa definidas pelos cursos de 
graduação e pós-graduação; 
 
III. Elucidar eventuais dúvidas na elaboração de projetos de pesquisa e 
extensão; 
 
IV. Promover encontros e eventos científicos voltados para a capacitação 
docente e discente; 
 
V. Promover encontros e eventos para disseminação do conhecimento 
produzido nas pesquisas; 
 
VI. Fornecer orientações técnico-científicas a docentes e discentes, 
conjuntamente com a coordenação adjunta da Revista Científica, para 
publicação dos artigos científicos oriundos dos resultados das pesquisas 
realizadas; 
 
VII. Apoiar as atividades desenvolvidas pela coordenação adjunta, 
responsável pela Revista Científica da FESP; 
 

 
Capítulo III 

Das Competências 

Art. 7º. Compete a COOPEX: 
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I. Promover políticas de incentivo a pesquisa e a extensão no âmbito 
institucional; 
 
II. Favorecer a integração entre o ensino, pesquisa e extensão; 
 
III. Assessorar e apoiar os docentes e discentes na elaboração e submissão 
de projetos de pesquisa e extensão; 
 
IV. Propor editais e chamadas internas relacionadas à pesquisa e extensão, 
mediante as normas institucionais; 
 
V. Apoiar a Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) na análise dos projetos 
de pesquisa ou de extensão submetidos ao Programa de Iniciação Científica 
e Extensão (PROICE);  
 
VI. Observar o cumprimento do cronograma de ação dos projetos de 
pesquisa e extensão; 
 
VII. Acompanhar as ações desenvolvidas nos projetos de pesquisa e 
extensão por meio dos relatórios mensais e da frequência mensal dos 
alunos pesquisadores; 
 
VIII. Divulgar os resultados dos projetos de pesquisa e de extensão para a 
comunidade interna e externa, através dos meios adequados de divulgação 
da produção científica; 
 
IX. Certificar a participação de docentes e discentes em todas as atividades 
que visem à pesquisa e a extensão no âmbito desta instituição; 
 
X. Acompanhar, juntamente com as Coordenações de Curso o 
desenvolvimento das visitas técnicas; 
 
XI. Supervisionar as atividades desenvolvidas pela coordenação-adjunta; 
 
 
Art. 8º. Compete ao (a) Coordenador (a) da COOPEX: 
 
I. Cumprir e fazer cumprir as normas institucionais; 
 
II. Executar as decisões dos órgãos superiores institucionais;  
 
III. Coordenar as atividades da COOPEX; 
 
IV. Representar a COOPEX perante os órgãos internos e perante órgãos e 
instituições externas quando designado(a) pela Direção da FESP; 
 
V. Convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias com os 
membros da COOPEX;  
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VI. Orientar os interessados sobre os procedimentos para submissão de 
projetos; 
 
VII. Elaborar editais e chamadas internas relacionadas à pesquisa e 
extensão, de acordo com as normas regimentais; 
 
VIII. Tornar público, por meio de edital, a abertura das submissões dos 
projetos de pesquisa ou de extensão ao Programa de Iniciação Científica e 
Extensão (PROICE), bem como o resultado final com os projetos aprovados 
e classificados; 
 
IX. Coordenar o processo de seleção dos projetos de pesquisa e extensão; 
 
X. Convidar o membro avaliador externo para compor a Comissão 
Avaliadora de Pesquisa (CAP); 
 
XI. Encaminhar a Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) os projetos 
submetidos à COOPEX, para posterior avaliação; 
 
XII. Acompanhar o cronograma de ações dos projetos desenvolvidos pelos 
docentes e discentes; 
 
XIII. Apresentar a Direção Acadêmica o relatório semestral das atividades da 
COOPEX até o primeiro mês do semestre subsequente; 
 
XIV. Zelar pelo patrimônio moral e material da COOPEX; 
 
XV. Propor alterações no presente regulamento à Direção Geral da FESP, 
quando for necessário.  

 
Parágrafo único: As reuniões ordinárias serão convocadas previamente, com 
antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas. 
 
Art. 9º. Compete a Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP): 
 
I.   Cumprir as normas regimentais; 
 
II.  Participar das reuniões da COOPEX quando convocados; 
 
III. Avaliar os projetos de pesquisa e de extensão submetidos à COOPEX, 
de acordo com as normas regimentais e o edital anual; 
 
IV. Analisar, em conjunto com a coordenação da COOPEX, os relatórios 
finais e/ou artigos encaminhados ao término dos projetos vinculados ao 
PROICE; 
 
§ 1º. As apreciações dos projetos, relatórios finais e/ou artigos de que trata 
este regulamento deverão ser realizadas pelos três avaliadores; 
 



6 
 

§ 2º. Nenhum membro da Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) poderá 
analisar matéria de seu interesse particular, devendo arguir-se suspeito, 
comunicando, formalmente, a esta Coordenação em tempo hábil. Nesta 
situação as apreciações deverão se restringir aos demais membros da 
referida comissão; 
 
§ 3º. Em situação de impedimento ou impossibilidade justificada dos 
membros titulares, os suplentes deverão exercer a função;  
 
§ 4º. Em situação de impedimento ou impossibilidade dos membros titulares, 
estes deverão comunicar a sua ausência ao (a) coordenador (a) da 
COOPEX, com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, por escrito, 
através de e-mail; 
 
§ 5º. Cabe ao(a) coordenador(a) da COOPEX convocar o avaliador suplente, 
através de e-mail ou memorando; 
 
§ 6º. Cada Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) desenvolverá suas 
atribuições no interregno de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por 
igual período, mediante entendimento do (a) coordenador (a) da COOPEX 
em conjunto com do (a) coordenador (a) de curso de graduação ou de pós-
graduação, a qual estejam vinculados os projetos. 

 
 

Art. 10. Compete aos coordenadores de projetos: 
 
I.  Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais; 
 
II. Submeter, por meio de processo eletrônico, o projeto de pesquisa ou 
extensão, elaborado conforme normas estabelecidas no edital anual do 
processo seletivo; 
 
III. Assinar termo de compromisso, responsabilizando-se pelo cumprimento 
das atividades a serem desenvolvidas durante a execução do projeto; 
 
IV. Cumprir e fazer cumprir o cronograma proposto para o desenvolvimento 
do projeto; bem como todos os prazos estabelecidos pela COOPEX; 
 
V. Coordenar as atividades do projeto; 
 
VI. Submeter ao Comitê de Ética o projeto de pesquisa, com vistas à 
aprovação, quando se fizer necessário; 
 
VII. Apresentar a COOPEX o Certificado de Apresentação e Apreciação 
Ética (CAAE), no prazo de até 90 (noventa) dias da publicação do resultado 
final da seleção anual do PROICE. Em caso do não cumprimento do referido 
prazo, as atividades e fomentos de pesquisa estarão suspensas até que se 
regularize a situação; 
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VIII. Responsabilizar-se e encaminhar através e-mail institucional e 
fisicamente, no prazo determinado pela coordenação, conforme calendário, 
mensalmente e em modelo próprio, o relatório das atividades desenvolvidas 
pelos docentes pesquisadores e a frequência dos alunos pesquisadores e 
extensionistas; 
 
IX. Comunicar formalmente o desligamento do professor e/ou aluno 
vinculado ao projeto; 
 
a) O desligamento por falta de comprometimento com a execução do projeto 
não dará o direito ao pesquisador desligado, docente ou discente, a 
certificação; 
 
X. Remeter a COOPEX o artigo científico (projeto de pesquisa) ou relatório 
final (projeto de extensão), respectivamente, no prazo determinado em 
calendário oficial, 
 
a) Os artigos científicos e relatórios finais deverão obedecer às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
 
b) No caso dos artigos científicos, estes ainda deverão estar adequados às 
normas do periódico científico ao qual for submetido, seja a revista científica 
institucional, seja revista científica externa; 
 
XI. Submeter o artigo oriundo dos resultados da pesquisa à publicação em 
periódicos científicos, qualificados pela CAPES com o registro B2, B1, A2, 
A1; 
 
XII. Acompanhar a produção e exposição dos resultados obtidos na 
pesquisa e/ou extensão em eventos científicos; 
 
XIII. Encaminhar a COOPEX, cópia das publicações e/ou as fontes de 
divulgação dos resultados obtidos dos projetos; 
 
XIV. Atender, sempre que necessário, as convocações da COOPEX;  
 
XV. Esclarecer e orientar os alunos pesquisadores e extensionistas, a 
respeito das responsabilidades que irão assumir durante a execução dos 
projetos; 
 
XVI. Comunicar, formalmente, a COOPEX qualquer imprevisto ocorrido 
durante o desenvolvimento da pesquisa. 
 
 
Art. 11. Em casos de afastamento justificado, o (a) coordenador (a) do 
projeto deverá: 
 
I. Comunicar oficialmente seu desligamento a COOPEX; 
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II. Caso o projeto tenha apenas um professor colaborador, este assumirá 
automaticamente a coordenação do projeto e a respectiva bolsa, se o projeto 
se desenvolver com fomento; 
 
III. Caso o projeto tenha mais de um professor colaborador, indicar quem o 
substituirá, levando-se em consideração a titulação, conforme os termos 
deste regulamento;  
 
IV. Na ausência de um professor colaborador, doutor ou mestre, a COOPEX 
conjuntamente com a Coordenação de Curso indicará um membro do corpo 
docente, do curso ao qual o projeto estar vinculado, para o coordenar; 
 
Art. 12. A interrupção voluntária e injustificada dos projetos com fomento, 
acarretará ao(a) professor(a) coordenador(a) a: 
 
I. Obrigação de reembolsar financeiramente o investimento (bolsas) feito 
pela instituição no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação da 
desistência, por escrito, a Coordenação de Pesquisa e Extensão;  
 
II. Impossibilidade de participar do processo seletivo no ano subsequente; 
 
III.Impossibilidade de receber benefícios (bolsa) pelo período de dois anos; 
 
IV. Não certificação da participação no projeto pela COOPEX; 
 
Art. 13. Nos casos de projeto sem fomento a interrupção, voluntária e 
injustificada, acarretará ao(a) professor(a) coordenador(a) a: 
 
I. Obrigação de reembolsar financeiramente as eventuais despesas feitas 
pela instituição para o desenvolvimento do projeto, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da comunicação da desistência, por escrito, a Coordenação de 
Pesquisa e Extensão; 
 
II. Impossibilidade de participar do processo seletivo no ano subsequente; 
 
III. Impossibilidade de receber benefícios (bolsa) pelo período de dois anos; 
 
IV. Não certificação da participação no projeto pela COOPEX; 
 
 

     Art. 14. A omissão do coordenador do projeto quanto ao depósito dos 
relatórios mensais, implicará em suspensão do pagamento da bolsa do mês, 
do docente bolsista, para os projetos com fomento; 

 
Art. 15. A omissão do coordenador do projeto quanto ao depósito dos 
relatórios conclusivos e/ou artigo, implicará em: 
 
I. Suspensão da última parcela da bolsa, para os projetos com fomento; 
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II. Impedimento da equipe pesquisadora ou extensionista (professores e 
alunos) de participar do processo seletivo no ano subsequente, para 
concessão de bolsa sob o amparo do PROICE/FESP; 
 
III. O reembolso das bolsas concedidas ao longo do ano pelo 
PROICE/FESP; 
 
 § 1º. O reembolso se dará no prazo máximo de 30 dias a contar da data 
para o encaminhamento do artigo ou relatório final, prevista e publicada em 
calendário próprio;  
 
§ 2º. Não certificação pelo trabalho até então realizado. 
 
 
Art.16. Em caso de não aprovação dos relatórios conclusivos e/ou artigo por 
parte da Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) da COOPEX, o (a) 
coordenador (a) do projeto deverá reformulá-los e reapresentá-los no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da ciência dada pela COOPEX.  
 
 
Art. 17. Em caso de desligamento institucional do(a) coordenador(a) do 
projeto de pesquisa e/ou extensão, o professor- colaborar automaticamente 
ficará responsável pelo projeto e passará a receber a bolsa, caso o projeto 
seja fomentado; 
 
Parágrafo único: Em caso de desligamento institucional, o professor 
coordenador será certificado por sua atuação pela COOPEX; 
 
Art. 18. Compete aos professores colaboradores dos projetos: 
 
I. Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais; 
 
II. Cumprir e fazer cumprir o cronograma proposto pelo (a) coordenador (a) 
do projeto, bem como todos os prazos estabelecidos pela COOPEX; 
 
III. Assistir o (a) coordenador (a) no desenvolvimento das atividades de 
extensão e/ou pesquisa; 
 
IV. Atender as solicitações da COOPEX e do (a) coordenador (a) do projeto, 
sempre que se fizer necessário; 
 
V. Assessorar o (a) coordenador (a) no esclarecimento e orientação dos 
alunos pesquisadores e extensionistas, a respeito das responsabilidades 
contraídas na constância da execução dos projetos; 
 
VI. Coordenar a confecção dos relatórios mensais, igualmente do relatório 
final e/ou artigo científico, conforme as regras regimentais; 
 
VII. Substituir o (a) coordenador (a) nos seus impedimentos e 
impossibilidades, nos termos deste regulamento. 
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Parágrafo único: Os professores colaboradores externos ao se negarem ou 
negligenciarem suas responsabilidades não poderão mais participar de 
pesquisa e extensão promovidos pela FESP, sejam voluntários ou com 
fomento; e não terão direito à certificação, cabendo a comunicação pelo 
coordenador do projeto. 
 
 
Art. 19. Compete aos discentes extensionistas e pesquisadores: 
 
I.  Cumprir as normas regimentais; 
 
II. Assinar termo de compromisso, responsabilizando-se pelo cumprimento 
das atividades a serem desenvolvidas durante a execução do projeto e 
atestando possuir disponibilidade de tempo para dedicação à pesquisa; 
 
III. Cumprir o cronograma proposto pelo (a) coordenador (a) para o 
desenvolvimento do projeto, com jornada mínima de 04 (quatro) horas 
semanais, que não coincida com os horários das atividades de ensino 
(aulas); 
 
IV. Apresentar produtividade e assiduidade satisfatória, com frequência de, 
no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades pertinentes ao 
projeto; 
  
V. Comparecer, assiduamente, às reuniões, quando convocado, pelo (a) 
coordenador (a) e/ou COOPEX;  
 
VI. Apresentar os resultados obtidos no projeto de pesquisa e/ou extensão 
em congressos e eventos científicos similares; 
 
VII. Auxiliar o professor (a) coordenador (a) na elaboração dos relatórios 
parciais e final; e na confecção do artigo científico; 
 
§ 1º Em casos de afastamento, o (a) aluno(a) deverá: 
 
a) Comunicar oficialmente seu desligamento ao Coordenador do projeto; 
 
b) A inobservância das atividades poderá ocasionar desligamento dos aluno-
pesquisador e a perda do direito à certificação; 

 
Art. 20. O(a) aluno(a) selecionado(a) pelo Professor Coordenador a 
participar do projeto de pesquisa ou extensão, deverá estar regularmente 
matriculado(a) durante a constância do projeto e possuir bom desempenho 
acadêmico, comprovado por coeficiente de rendimento escolar acima de 7,0 
(sete) pontos; 
 
Art. 21. Cada aluno poderá participar apenas de um projeto, seja de 
pesquisa ou de extensão; 
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Art. 22. Em caso de transferência, trancamento de matrícula ou desistência 
do curso, o(a) aluno(a) estará automaticamente desligado do projeto e a 
COOPEX, por sua vez, não terá obrigação de certificá-lo; 
 
Art. 23. O aluno(a) selecionado(a) deverá estar matriculado ao menos no 
segundo período do curso e no máximo no oitavo período; 
 
Art. 24. O aluno(a) selecionado(a) não poderá ter sofrido qualquer tipo de 
penalidade disciplinar no âmbito institucional; 
 
Art. 25. Compete aos coordenadores dos Cursos de Graduação e Pós-
Graduação: 
 
I. Indicar os professores avaliadores dos seus respectivos cursos para 
compor a Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP); 
 
II. Compor, como membro nato, a Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) 
e apreciar os projetos dos docentes submetidos aos editais anuais; 
 
III. Opinar quanto a escolha do novo coordenador de projeto, quando da 
desistência deste ou em seu impedimento, quando não existir professor 
colaborador na equipe de pesquisa ou de extensão; 
 
IV. Analisar, juntamente, com o(a) coordenador(a) da COOPEX as 
solicitações de visitas técnicas, bem como os projetos de eventos e cursos 
de extensão;  
 
 

TÍTULO II 
Das atividades desenvolvidas, da pesquisa, da extensão, da 

instrumentalização e avaliação 
 

Capítulo I 
Das atividades da COOPEX 

 
Art. 26. As atividades coordenadas e assessoradas pela COOPEX referem-
se a: 
 
I.  Projetos de Pesquisa Científica; 
 
II.  Projetos de Extensão; 
 
III.  Eventos e cursos de extensão; 
 
IV. Cursos de aperfeiçoamento e minicursos; 
 
IV. Atividades de fomento a cultura; 
 
V. Grupos de Pesquisa;  
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Capítulo II 

Da pesquisa científica e seus fins 
 
Art. 27. Consideram-se como atividades de pesquisa científica o conjunto de 
ações e seus respectivos resultados, fruto da capacidade de 
questionamento, reflexão e perquirição da cognição humana, dirigidos a 
produção de novos conhecimentos científicos, os quais objetivam o 
aperfeiçoamento intelectual, tecnológico e moral da pessoa humana, bem 
como a promoção da excelência do ensino superior. 

 
Art. 28. Os objetivos da pesquisa científica na FESP Faculdades são: 
  
I. Incentivar o desenvolvimento e a realização da pesquisa científica 
institucional, visando o aprimoramento dos corpos docente e discente;  
 
II. Despertar a vocação científica entre os estudantes de graduação e da 
pós-graduação; 
 
III. Fomentar a aproximação entre teoria e prática na constância do processo 
de formação acadêmica; objetivando melhor qualificação profissional do 
discente para o setor produtivo;   
 
IV. Estimular maior articulação entre graduação e pós-graduação.  
 
 

Capítulo III 
Da Extensão e seus fins 

 
Art. 29. Compreendem-se como atividades de extensão 
acadêmica/universitária o conjunto de ações, eventos e cursos de cunho 
científico e informativo que se desenvolve através de parcerias entre a 
sociedade e as Instituições de Ensino onde há interação e compartilhamento do 
saber produzido visando a transformação da realidade social, a partir de um 
processo educativo, cultural, científico e político de promoção da cidadania. 

 
 
Art. 30. Os objetivos da extensão na FESP Faculdades são: 
 
I. Contribuir com a produção de conhecimento novo, vinculando o saber 
acadêmico com o saber popular;  
 
II. Promover a aproximação do discente com a realidade social; 
 
III. Oportunizar uma aprendizagem mais humanista e humanizadora; 
 
IV. Promover o diálogo com a comunidade; 
 
V. Agregar ao processo educativo perspectivas de ordem prática; 
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VI. Conjugar as atividades de ensino e pesquisa institucional com as   
demandas sociais. 

 
 

Capítulo IV 
Da instrumentalização da pesquisa científica e extensão 

 
Art. 31. As atividades de Pesquisa e de Extensão serão orientadas pelos 
objetivos fixados nos artigos 28 e 30; 
 
Art. 32. As atividades a que se refere este Regulamento serão propostas e 
desenvolvidas sob a forma de projetos de pesquisa ou de extensão, cursos 
de extensão, de aperfeiçoamento, minicursos, eventos científicos, visitas 
técnicas, dentre outros. 
 
§ 1º. Entenda-se por projeto, as atividades ou ações propostas conforme os 
preceitos científicos, com prazo determinado de realização e definição de 
recursos humanos e materiais especificamente a ele destinados; 
 
§ 2º. O prazo para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e de 
extensão será de dois semestres letivos, podendo ser renovado por mais um 
semestre, após análise da Comissão Avaliadora de Pesquisa (CAP) e do(a) 
coordenador(a) da COOPEX; 
 
§ 3º A vigência do projeto não pode ultrapassar a data de término do 
penúltimo semestre letivo de qualquer dos alunos-pesquisadores. 
 
§ 4º. Os projetos de pesquisa serão finalizados com a apresentação de 
artigo científico à COOPEX em conformidade com calendário oficial; 
 
§ 5º. Os projetos de extensão serão finalizados com a apresentação de 
relatório à COOPEX em conformidade com calendário oficial; 
 

 
Art. 33. Os projetos de pesquisa ou de extensão serão desenvolvidos 
através do Programa de Iniciação Científica e Extensão (PROICE/FESP) em 
duas modalidades: com fomento e de forma voluntária; 
 
Art. 34. Os projetos inscritos deverão atender às categorias de pesquisa ou 
de extensão.  
 
§ 1º. Não serão admitidas atividades de pesquisa e de extensão em um 
único projeto. 
 
§ 2º. Os professores poderão concorrer, como coordenadores, apenas em 
dois projetos por edital anual, sendo um de pesquisa e um de extensão. 
 
§ 3º. Não serão admitidas propostas de projetos de pesquisa ou de extensão 
fora do prazo estabelecido pelo edital anual do PROICE. 
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Art. 35. Os Professores-Coordenadores dos projetos aprovados e 
classificados nos três primeiros lugares poderão pleitear bolsa-pesquisa ou 
bolsa-extensão para custear as despesas dos projetos, a exemplo de 
deslocamentos para o campo de investigação científica e/ou 
desenvolvimento de atividades; divulgação de resultados obtidos em eventos 
científicos, dentre outros; 
 
Parágrafo único: O valor das bolsas será fixado pela Direção institucional. 
 
Art. 36. O Professor-Coordenador poderá concorrer com até 02 (dois) 
projetos, embora se aprovados e classificados, receberá bolsa apenas por 
um, o segundo se desenvolverá de forma voluntária, conforme interesse do 
docente.  
 
I. As bolsas não podem assumir caráter acumulativo; 
 
II. A escolha dos alunos(as) pesquisadores(as) será faculdade do 
professor(a) coordenador(a) do projeto de pesquisa ou de extensão; 
 
III. Cada aluno(a) participará apenas de um projeto, seja de pesquisa ou de 
extensão; 
 
Art. 37. As bolsas destinadas aos professores só serão pagas após o 
cumprimento da entrega conjunta dos relatórios mensais dos projetos e 
fichas de acompanhamento mensais dos alunos a COOPEX, pelo Professor 
Coordenador do projeto, em conformidade com o calendário e o modelo 
estabelecido também pela Coordenação de Pesquisa e Extensão. 
 
Art. 38. As bolsas do PROICE serão concedidas durante o período de 10 
(dez) meses, em parcelas iguais, correspondendo as atividades 
desenvolvidas nos dois períodos letivos do ano.  
 
Art. 39. A última parcela referente à bolsa do PROICE só será paga 
mediante apresentação do relatório final e/ou artigo do projeto concluído; 
 
 

Capítulo V 
Dos critérios de avaliação e acompanhamento dos projetos 

 
 
Art. 40. Os projetos, de pesquisa ou de extensão, propostos, serão 
submetidos à apreciação e aprovação da Comissão Avaliadora de Pesquisa 
(CAP) da COOPEX, que deverá observar os seguintes critérios:  
 
I.   Relevância científica e justificativa teórica coerente; 
 
II. Resultados que viabilizem a produção de novos conhecimentos 
harmonizado à responsabilidade social; 
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III. Consonância com as linhas de pesquisas delineadas pela instituição, 
consoante as políticas institucionais; 
 
IV. Resultados aplicáveis à realidade local, regional e nacional, quando 
projeto de extensão; 
 
V. Articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
 
VI. Viabilidade no que diz respeito ao uso de equipamentos, material de 
consumo, custo financeiro; 
 
VII. Condições para execução em equipe; 
 
VIII. Estrutura do projeto coerente e obediente à metodologia recomendada 
pela literatura específica; 
 
Parágrafo único: Os projetos de pesquisa ou de extensão que não 
cumprirem o disposto no inciso VIII deste artigo estarão sujeitos à 
reprovação sumária;  
 
Art. 41. Os projetos que não forem classificados nos três primeiros lugares 
poderão ser desenvolvidos voluntariamente. 
 
Art. 42. A concessão de bolsas provenientes do PROICE, para o 
desenvolvimento dos projetos aprovados e classificados pela Comissão 
Avaliadora de Pesquisa (CAP) da COOPEX dependerá da disponibilidade 
financeira da Mantenedora institucional; 
 
Art. 43. Para o acompanhamento e supervisão dos projetos de pesquisa e 
extensão, a COOPEX utilizará dos seguintes recursos: 
 
I. Relatórios parciais, que deverão ser encaminhados mensalmente pelos 
coordenadores dos projetos durante o período de desenvolvimento das 
atividades, conforme calendário e modelo convencionado pela COOPEX; 
 
II. Fichas de acompanhamento mensal/individual das atividades 
desenvolvidas, assinadas pelos coordenadores e alunos dos projetos de 
pesquisa ou de extensão, conforme calendário e modelo convencionado 
pela COOPEX; 
 
III Artigos científicos e/ou relatórios conclusivos (em modelo adotado pela 
COOPEX) para os projetos de pesquisa e de extensão, respectivamente. 
 
Art.44. O acompanhamento e supervisão das visitas técnicas dar-se-á 
através de formulário próprio, bem como a frequência, conforme calendário e 
modelo convencionado pela COOPEX; 
 
Art. 45. Consoante interesse dos docentes, as demais atividades, a exemplo 
dos cursos e eventos, deverão ser propostas mediante formulário próprio 
encaminhado a COOPEX para análise. 
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Capítulo VI 

   Da certificação 
 
Art. 46. Receberão certificado de participação nos projetos de pesquisa ou 
de extensão, emitido pela COOPEX, os discentes que cumprirem os 
seguintes requisitos: 
 
I. Permanecer nas atividades de iniciação científica e/ou de extensão pelo 
período de dois semestres letivos, a partir da data estabelecida para 
iniciação do projeto, conforme calendário institucional emitido pela COOPEX; 
 
II. Cumprir, no mínimo, 75% da carga horária das atividades desenvolvidas; 
 
III. Contribuir efetivamente com os professores nas pesquisas e atividades 
extensionistas e na apresentação dos seus resultados finais, através da 
confecção dos artigos ou do relatório final, respectivamente, de acordo com 
as normas regimentais; 
 
Art. 47. Receberão certificado de participação nos eventos, cursos e todas 
as demais atividades designadas como de extensão por esta Coordenação, 
os discentes que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária das 
atividades desenvolvidas; 
 
Art. 48. Serão emitidos certificados para os docentes coordenadores e 
colaboradores dos projetos de pesquisa e de extensão.  
 

 
Título III 

Dos grupos de pesquisa 
 

Capítulo I 
Grupos e linhas de pesquisa 

 
Art. 49. Considera-se grupo de pesquisa o conjunto de pesquisadores 
organizados hierarquicamente em torno de uma liderança, formalizado por 
meio de um projeto, aprovado e certificado pela instituição, através da 
COOPEX, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). 
 
Parágrafo único: Os grupos de pesquisa abrangem docentes pesquisadores, 
discentes (da graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu), 
vinculados a FESP e colaboradores de outras instituições públicas ou 
privadas, que se interessam pela produção do conhecimento científico. 
 
Art. 50. O grupo de pesquisa compreende uma estrutura sistematizada de 
linhas de pesquisas agrupadas sob uma temática ampla, no qual são 
desenvolvidos diferentes programas e projetos de pesquisas, conforme as 
políticas institucionais. 
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§1º. Linha de pesquisa representa alguns temas de estudos científicos que 
se fundamentam em dada tradição investigativa, que podem oportunizar 
projetos de pesquisa ou de extensão no âmbito institucional e orientam o 
perfil pedagógico dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela 
FESP; 
 
§2º. As linhas de pesquisa deverão atender as áreas de conhecimento 
definidas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, de pós-
graduação. 
 
§3º. As linhas de pesquisas serão expressão da política pedagógica da 
instituição, definidas pela cooperação entre o Núcleo Docente Estruturante 
de Curso (NDE), as Coordenações de Graduação e de Pós-Graduação;  
 
Art. 51. Todos os grupos de pesquisa da FESP estão vinculados a 
COOPEX. 
 
 
 

Capítulo II 
Da criação dos grupos de pesquisa  

 
Art. 52. A solicitação de criação de grupo de pesquisa poderá ser elaborada 
e encaminhada a COOPEX por qualquer professor vinculado ao corpo 
docente da FESP que possuir titulação de doutor e for responsável pela 
coordenação do projeto de pesquisa registrado. 
 
§1º. Os grupos de pesquisa serão oriundos e estarão vinculados aos cursos 
de pós-graduação stricto sensu mantidos pela instituição. 
 
§2º. Os grupos de pesquisa devem ser organizados com base em temáticas 
comuns às linhas de pesquisa da pós-graduação stricto sensu; 
 
§3º. Os critérios principais para a composição dos grupos de pesquisa 
devem ser: o interesse comum de pesquisa e o compromisso com a 
produção científica.  
 
Art. 53. As propostas de criação de grupos de pesquisa podem ser 
apresentadas a qualquer tempo, por meio dos seguintes documentos: 
 
I. Preenchimento de Formulário para Propositura de Criação de Grupos de 
Pesquisa, encaminhadas por via eletrônica ao e-mail institucional pelo líder 
do grupo à COOPEX, contendo em anexo o projeto em formato PDF; 
 
II. Apresentação do currículo, conforme a Plataforma Lattes, do professor 
proponente, bem como de todos os prováveis membros do grupo, 
atualizado;  
 
III. Termo de compromisso dos pesquisadores, internos e externos,  
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IV. Declaração do líder do grupo atestando que pesquisadores, profissionais 
e estudantes atendem aos requisitos e compromissos estabelecidos neste 
Regulamento. 
 
§1º. Os pesquisadores externos não estabelecerão qualquer espécie de 
vínculo empregatício com a FESP e desenvolverão suas pesquisas de modo 
voluntário. 
 
§ 2º. Submissões com documentação incompleta serão desconsideradas. 
 
§ 3º. A certificação pela COOPEX dar-se-á após comprovação de registro no 
CNPQ; 

 
Art. 54. O projeto do grupo de pesquisa deve conter os seguintes elementos: 
  
I. Dados de identificação:  
 
a) Nome do grupo de pesquisa;  
 
b) Identificação dos componentes; titulação; curso(s) ou departamento(s) 
aos quais os membros estão vinculados, internos ou externos; e assinatura 
de todos os seus membros; 
 
c) Área predominante do grupo – área; subárea; especialidade, conforme 
tabela de áreas de conhecimento do CNPQ; 
 
II. Justificativa para a formação do grupo, apontando os temas de interesse e 
sua relevância para o avanço científico da área;  
 
III. Linhas de pesquisa;  
 
IV. Tema(s) de pesquisa; 
 
V. Objetivos;  
 
VI. Metodologia de trabalho e critérios de seleção dos integrantes;  
 
VII. Resultados pretendidos; 
 
VIII. Plano de trabalho inicial; 
 
IX. Orçamento; 
 
X. Bibliografia básica. 
 
Art. 55. A criação de Grupo de Pesquisa deverá pautar-se pelas orientações 
estabelecidas pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ e as 
diretrizes institucionais, considerando:  
 
I. A articulação entre a graduação e a pós-graduação;  



19 
 

II A relevância científica da proposta e sua adequação para a consolidação 
da pesquisa e da pós-graduação na FESP;  
 
III A conexão entre as linhas de pesquisa dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu ofertados pela FESP e a proposta do grupo;  
 
IV A conexão entre a proposta do grupo e as demandas sociais e científicas 
da região de abrangência da FESP;  
 
Art. 56. São requisitos indispensáveis para criação de grupo de pesquisa: 
 
I. Ser constituído por, no mínimo, 03 (dois) pesquisadores; 
 
II. Apresentar no mínimo uma e no máximo 03 (três) linhas de investigação, 
conforme as linhas de pesquisa institucionais; 
 
III. O líder e o vice-líder serem doutores; 
 
IV. Possuir, ao menos, três membros estudantes vinculados a FESP, que 
podem ser de graduação ou de pós-graduação, e; 
 
V. Ser original, ou seja, não apresentar projeto cuja temática, estritamente, 
tenha sido investigada por grupo de pesquisa existente anteriormente na 
instituição; 
 
§1º. Admitir-se-á membros discentes vinculados a outras instituições de 
ensino superior, sejam privadas ou públicas, desde que estejam associados 
a quaisquer professores pesquisadores, na condição de orientandos, tanto 
de graduação como de pós-graduação e não participem de outro grupo de 
pesquisa cadastrado no CNPQ;  
 
§ 2º. A participação de discentes externos não irá configurar qualquer 
vínculo laboral ou institucional, ficando a FESP obrigada apenas a 
certificação acadêmica ao final do desenvolvimento do estudo; 

 
 
 

Capítulo III 
                Dos objetivos dos grupos de pesquisa 

 
Art. 57. Os grupos de pesquisa têm por objetivos: 
 
I. Congregar docentes, que são pesquisadores, e cujos projetos se 
organizem a partir de uma temática de interesse comum e se distribuam em 
linhas de pesquisa associadas aos interesses institucionais; 
 
II. Debater e fortalecer a política de pesquisa científica desenvolvida na 
FESP;    
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III. Aprimorar a formação de acadêmica dos professores e alunos vinculados 
a FESP; 
 
IV. Estabelecer redes de cooperação científica entre grupos pesquisas da 
FESP com outros grupos de instituições públicas e privadas; 
 
V. Organizar eventos, publicações e cursos como meio de difusão e 
socialização do conhecimento; 
 
VI. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação e 
pós-graduação nas atividades: científica, tecnológica e artístico-cultural; 

 
 

Capítulo IV 
            Da estrutura dos grupos de pesquisa 

 
Art. 58. O grupo de pesquisa é constituído da seguinte estrutura:  
 
I. Líder;  
 
II.  Vice-Líder;  
 
III. Professores Pesquisadores;  
 
IV. Estudantes de graduação e pós-graduação; 
 
V. Colaboradores ou técnicos; 
 
Art. 59. O líder do grupo é o docente que coordena, responde e orienta 
acadêmica e intelectualmente o grupo de pesquisa. 
 
Parágrafo único: O credenciamento para líder do grupo de pesquisa deverá 
constar no Formulário para Propositura de Criação de Grupos de Pesquisa; 
 
Art. 60. São requisitos para obtenção do credenciamento como líder de 
grupo de pesquisa na FESP: 
 
I. Ser docente efetivo (com vínculo empregatício); 
 
II. Ser portador do título de doutor, validado nacionalmente; 
 
III. Participar na condição de líder em apenas um grupo de pesquisa; 
 
IV. Preferencialmente, comprovar participação como coordenador ou 
colaborador, bolsista ou voluntário, no PROICE e/ou estar credenciado em 
programas de Pós-Graduação stricto sensu. 
 
V. Comprovar atuação e produção acadêmica mínima, nos últimos 05 (cinco) 
anos, na data de solicitação a serem avaliadas pela COOPEX, por meio do 
Currículo Lattes.  
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a) O mínimo de duas produções pertinentes às linhas de pesquisa dos 
candidatos, publicados em periódicos classificados pela CAPES com Qualis 
A1, A2, B1 ou B2;  
 
b) Livro autoral, organização ou capítulos de livro publicados; 
 
VI. Pertencer, no máximo, a 03 (três) grupos de pesquisa vinculados à FESP 
ou a outra instituição, incluindo neste número a proposta atual; 
 
Art. 61.  Compete ao líder do grupo de pesquisa: 
 
I. Coordenar, orientar e supervisionar as atividades do grupo de pesquisa; 
 
II. Coordenar a elaboração do planejamento e do cronograma de atividades 
do grupo de pesquisa; 
 
III. Convocar e presidir as reuniões previstas no cronograma do grupo; 
 
IV. Realizar o cadastro inicial do grupo no Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do CNPQ e na COOPEX;   
 
V. Manter atualizado o cadastro do grupo no Diretório dos Grupos de 
Pesquisa do CNPQ e na COOPEX; 
 
VI. Comunicar a COOPEX as alterações realizadas no projeto de criação do 
grupo de pesquisa (plano inicial, datas e outras providências); 
 
VII. Incentivar a pesquisa e a produção científica dos membros do grupo de 
pesquisa e a atualização de seus currículos na Plataforma Lattes; 
 
VIII. Discutir a elaboração de programas e projetos dentro das linhas de 
pesquisa do grupo; 
 
IX. Procurar estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, 
empresas e órgãos de fomento;  
 
X. Fornecer informações sobre as atividades do grupo de pesquisa à 
COOPEX, quando solicitadas; 
 
XI. Coordenar a elaboração de relatórios técnico-científicos e financeiros (se 
necessário) do grupo de pesquisa; 
 
XII. Encaminhar à COOPEX o plano e o relatório anual das atividades, de 
acordo com os prazos determinados pela coordenação, em calendário 
institucional;  
 
XIII. Representar o grupo de pesquisa e responder por seus membros, 
quando necessário. 
 
XIV. Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento. 
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Art. 62. São requisitos para obtenção do credenciamento como vice-líder de 
grupo de pesquisa na FESP; 
 
I. Ser docente efetivo; 
 
II. Ser portador do título de doutor, validado nacionalmente; 
 
III. As exigências no que diz respeito a produção intelectual mínima para 
credenciamento do vice-líder são as mesmas do líder de pesquisa; 
 
IV. Pertencer, no máximo, a 03 (três) grupos de pesquisa vinculados à FESP 
ou a outra instituição, incluindo neste número a proposta atual; 
 
Art. 63. Compete ao vice-líder do grupo de pesquisa: 
 
I. Auxiliar o líder do grupo de pesquisa no desempenho de suas funções; 
 
II. Substituir o líder nas suas ausências e impedimentos.  
 
III. Zelar pelo cumprimento do presente regulamento. 
 
§1º. Em caso de vacância da coordenação do grupo, o vice-líder assume 
definitivamente a liderança e o grupo de pesquisa escolhe um novo vice-
líder, atendendo aos requisitos constantes neste regulamento; 
 
§2º. Em caso de vacância do líder e do vice-líder, os membros 
pesquisadores do grupo de pesquisa escolhem novos líder e vice-líder, 
atendendo aos requisitos constantes neste regulamento; 
 
Art. 64. Os professores pesquisadores são membros diretamente envolvidos 
com o desenvolvimento e finalização de projetos e a consequente produção 
científica e devem atender aos seguintes requisitos: 
 
I. Possuir titulação mínima de mestre; 
 
II. Apresentar produção científica relevante nos últimos 05 (cinco) anos; 
 
III. Orientar alunos de Iniciação Científica, de pós-graduação ou de 
graduação em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 
 
IV. Pertencer, no máximo, a 03 (três) grupos de pesquisa vinculados à FESP 
ou a outra instituição, incluindo neste número a proposta atual; 
 
V. Ser docente efetivo da FESP ou membro de outro corpo docente, privado 
ou público;  
 
Parágrafo único: A participação de professores pesquisadores externos não 
irá configurar qualquer vínculo laboral ou institucional, ficando a FESP 



23 
 

obrigada apenas a certificação acadêmica ao final do desenvolvimento da 
pesquisa; 
 
Art. 65. Compete aos professores pesquisadores: 
 
I. Dedicar-se ao desenvolvimento das atividades relativas aos projetos de 
pesquisa, de acordo com o planejamento e cronograma apresentado pelo 
líder; 
 
II. Emitir pareceres de mérito científico em projetos, relatórios e manuscritos 
para publicação, quando solicitado pelo líder do grupo; 
 
III. Auxiliar os colegas professores pesquisadores nas produções 
acadêmicas coletivas; 
 
IV. Orientar e auxiliar os estudantes-pesquisadores na execução de suas 
atividades de pesquisa; 
 
V. Avaliar o desempenho dos estudantes-pesquisadores, quando solicitado 
pelo líder do grupo; 
 
VI. Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento. 
   
 
Art. 66. Estão na condição de estudantes, os alunos regularmente 
matriculados nos cursos de graduação ou de pós-graduação da FESP; e que 
atendam aos seguintes requisitos: 
 
I. Os (as) estudantes de graduação deverão estar matriculados, ao menos, 
no terceiro período do curso e no máximo no oitavo período;  
 
II. Possuir bom desempenho acadêmico, comprovado por coeficiente de 
rendimento escolar acima de 7,0; 
 
III. Possuir disponibilidade de tempo para dedicação à pesquisa; 
 
IV. Demonstrar interesse por uma linha de pesquisa do grupo de pesquisa. 
 
V. Cada aluno(a) poderá pertencer apenas a um grupo de pesquisa; 
 
VI. O(a) aluno(a) pesquisador(a) não poderá ter sofrido qualquer tipo de 
penalidade disciplinar no âmbito institucional; 
 
VII. Em caso de transferência, trancamento de matrícula ou desistência do 
curso, o(a) aluno(a) estará automaticamente desligado do projeto e a 
COOPEX, por sua vez, não terá obrigação de certificá-lo; 
 
VIII. A participação de discentes como estudantes-pesquisadores não irá 
configurar qualquer vínculo laboral, ficando a FESP obrigada apenas a 
certificação acadêmica ao final do desenvolvimento da pesquisa; 
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Parágrafo único: As atividades desenvolvidas pelos grupos de pesquisa dar-
se-ão em horário diverso dos horários das aulas, tanto da graduação quanto 
da pós-graduação. 
 
Art. 67. Os membros colaboradores ou técnicos são profissionais que 
contribuem com as atividades do grupo de pesquisa;  
 
Parágrafo único: A participação de colaboradores nos grupos de pesquisa 
não irá configurar qualquer vínculo laboral ou institucional, ficando a FESP 
obrigada apenas a certificação acadêmica ao final do desenvolvimento da 
pesquisa; 
 
Art. 68. Os grupos de pesquisa deverão prover a realização de, pelo menos, 
01 (uma) reunião mensal, em data definida pelo líder do grupo em 
atendimento à participação da maioria de seus membros. 
 
Parágrafo único: A participação nas reuniões do grupo de pesquisa, segundo 
cronograma aprovado pelos membros pesquisadores, é obrigatória para 
todos os membros. 
 
Art. 69. Todos os membros do grupo de pesquisa devem mencionar o nome 
do grupo em suas publicações, quando relacionadas com o mesmo. 
 
 
                                                    Capítulo V 

         Das possibilidades de alterações nos grupos de pesquisa 
 
Art. 70. Quaisquer alterações na estrutura do plano de trabalho ou 
composição do grupo de pesquisa poderão ser realizadas, todavia, estas 
deverão ocorrer mediante a aprovação majoritária dos membros 
pesquisadores e comunicadas por escrito a COOPEX pelo líder do grupo. 
 
Art. 71. Qualquer membro pode, a qualquer momento, desligar-se dos 
aludidos grupos por meio de solicitação formal endereçada ao líder, por 
carta ou e-mail. 
 
Art. 72. Qualquer membro pode, em qualquer momento, ser desligado do 
grupo por decisão do líder, quando alguma falta ética grave for cometida, 
cabendo ao mesmo comunicar o afastamento a parte interessada e a 
COOPEX, por carta ou e-mail. 
 
Parágrafo único: O pesquisador terá direito de se defender formalmente 
através de instrumento escrito. Caso haja alguma dúvida quanto ao seu 
procedimento no grupo ao qual pertence será formada uma comissão, cujos 
membros serão designados pela COOPEX para análise final e parecer.  
 
Art. 73. A filiação de novos membros pode ser proposta pelo líder, vice-líder 
e pelos docentes pesquisadores, desde que atendidos os seguintes critérios: 
 
I. Possuir titulação mínima de mestre; 
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II. Estar em conformidade com a proposta de criação do grupo de pesquisa; 
 
III. Possuir currículo cadastrado e atualizado nos últimos 06 (seis) meses na 
Plataforma Lattes; 
 
IV. Atender aos requisitos e compromissos constantes deste regulamento. 
 
Art. 74. Em caso de alteração da liderança do grupo de pesquisa, a 
COOPEX deverá ser comunicada, por escrito;  
 
Art. 75.  O novo líder se responsabilizará pelo grupo e promoverá a alteração 
no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ; 

 
 

 
Capítulo VI 

Do acompanhamento e avaliação dos grupos de pesquisa 
 

Art. 76. Compete a COOPEX, com a colaboração da Coordenação de Pós-
Graduação, o acompanhamento e a supervisão dos grupos de pesquisa 
sediados na FESP. 
 
Art. 77. As atividades dos grupos de pesquisa serão acompanhadas e 
avaliadas pela COOPEX, com a colaboração da Coordenação de Pós-
Graduação, por meio de Relatório Semestral das atividades realizadas e 
pelos registros das atividades no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
CNPQ. 
 
Parágrafo único: O Relatório Anual deverá ser redigido contendo listagem 
das atividades de pesquisa desenvolvidas e a produtividade de seus 
membros e encaminhado a COOPEX, conforme calendário institucional. 
 
Art. 78. A conservação e a continuidade das atividades dos grupos de 
pesquisa, com certificação da instituição, dependerão de avaliação 
procedida a cada dois anos pela COOPEX com a colaboração da 
Coordenação de Pós-Graduação.  
 
Art. 79. A avaliação prevista no art. 78 deste regulamento observará a 
produção acadêmico-científica comprovada de cada membro do grupo de 
pesquisa, vinculados a FESP, no período de dois anos, que deverá atender 
as seguintes condições: 
 
I. Publicar, no mínimo, dois artigos, em periódicos qualificados pela CAPES, 
nos estratos A1, A2, B1, B2 na área de atuação do grupo;  
 
II. Publicar, ao menos, um capítulo de livro, com selo editorial de 
reconhecida importância na área de atuação do grupo;  
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III. Executar, no mínimo, um projeto de pesquisa através do Programa de 
Iniciação Científica e Extensão (PROICE/FESP), com fomento ou voluntário; 
 
IV. Ter, no mínimo, duas orientações anuais na graduação em Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
 
V. Participar, ao longo de cada dois anos, com a divulgação dos resultados 
obtidos nas pesquisas, no mínimo, em um evento científico; 
 
VI. Manter, permanentemente, seus dados atualizados na Plataforma Lattes; 
 
§ 1º Cada requisito de produção científica só poderá ser contabilizado uma 
única vez. 
 
§ 2º Cada requisito de produção científica que tenha autoria de mais de um 
membro do grupo de pesquisa poderá ser contabilizado por todos os 
participantes co-autores e/ou co-orientadores do grupo, atendendo ao 
disposto no parágrafo 1º. 
 
Art. 80. O grupo de pesquisa que não atender aos requisitos previstos no 
artigo 79 será classificado como “certificado com pendências” e terá o prazo 
de um ano para adequação.  
 
§ 1º. Caso o grupo de pesquisa atenda aos requisitos previstos no artigo 79, 
no prazo estabelecido no caput deste artigo, retomará a classificação de 
“Certificado”. 
 
§ 2º. Caso o grupo de pesquisa não atenda aos requisitos previstos no artigo 
79, no prazo estabelecido no caput deste artigo, perderá a condição de 
“Certificado”, passando a condição de “Inativo” e será excluído do Diretório 
dos Grupos de Pesquisa do CNPQ e da COOPEX. 
 
Art. 81. Caberá a COOPEX solicitar ao líder do grupo de pesquisa, a 
qualquer momento, resumos, relatórios e similares, com a finalidade de 
subsidiar relatórios e/ou outras ações que se fizerem necessárias tanto 
nesta Coordenação como em demais unidades administrativas que 
compõem a FESP. 
 
Art. 82. Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados por esta 
Coordenação juntamente com a Direção Acadêmica da FESP. 
 
Art. 83. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) revogando-se quaisquer disposições 
em contrário.   
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