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RESOLUÇÃO n' 10 de 02 de agosto de 2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso de suasatribuições,
e tendo em vista a deliberaçãoadoradana reunião do Conselho Universitário do dia 12 de
junho de 2019,

RESOLVE

APROVAR

a Política de Pesquisa da Universidade Católica do Salvador e estabelecer

seu regulamento de acordo com as disposições normativas e seus anexos a seguir delineados,
que entra em vigor na data de sua assinatura,revogando globalmente as demais disposições
referentes à matéria.

CAPITULOI
DA CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E DOS REFERENCIAIS

Artigo I' A Pesquisana UniversidadeCatólica do Salvador,cuja finalidade é produzir e
difundir

conhecimento, é referenciada pelo comprometimento

da ciência com a sociedade,

pela verticalização do PrometoPedagógico Institucional e sua articulação com a extensão e o

ensino, pela identidade comunitária da Universidade e pelo tratamento interdisciplinar das
áreas de pesquisa a íim de se compreender, de maneira mais completa, os problemas
estudados, superando a disciplinaridade do conhecimento.

Artigo 2' São referências básicaspara as atividades de pesquisada UCSal
a) Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão;

b) Autonomia institucional;
c) Multirreferencialidade e interdisciplinaridade;

d) Etica e valorização da dignidade da pessoahumana;
e) Meio ambiente e desenvolvimento urbano;
f) Inovação e tecnologia;

g) Formação de redes para articulação institucional e interinstitucional.
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CAPITULOll
DAORGANlzAÇÃo nAPKSQuisA
Artigo 3' As atividades de Pesquisaserão desenvolvidas por meio das seguintesiniciativas da
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG:

1. Informação geral sobre Ciência e Tecnologia;

ll. Identificação de talentos e núcleos emergentespara expansãodas competências
para novas áreas de pesquisa;

111.Apoio aos Projetosde Pesquisa,bem como identificaçãode linhas de fomento
para Hlnanciamento de novas pesquisas;

IV. Acompanhamento do desempenho dos Grupos de Pesquisa de acordo com os
indicadores do CNPq;

V. Acompanhamento do Programa de Iniciação CientíHlca;
VI. Promoção de capacitação docente e discente para a pesquisa científica, através da

formação continuada em programas s//"/cfosenil/ e no estímulo à participação nos
diferentes grupos e núcleos de pesquisa;

VII. Incentivo à produçãocientífica qualiHlcadae à participaçãoem eventostécnico
científicos de impacto;

VIII. Promoção e apoio a eventos técnico científicos de relevância nacional, incluindo a

Semanade Mobilização Científica da própria UCSAL;

IX.Articulaçãoda pesquisacom atividadesde ensinoe extensão
com o
fortalecimento de grupo e linhas de pesquisa, articulando graduação e pósgraduação;

X. Acompanhamento das atividades de pesquisa de professores da graduação com
carga horária destinada à pesquisa

Parágrafo União. A pesquisana UCSal serádesenvolvidapor meio de seus gruposde
pesquisa devidamente instalados e autorizados pela PROPPG

Artigo

4' Um grupo

de pesquisa é caracterizado

pela organização

de pesquisadores,

estudantes e pessoal técnico que desenvolvem atividades e proletos de pesquisa em torno dq

uma linha ou mais linhasde pesquisade uma áreado conhecimento, com o objetivo d
desenvolver pesquisa científica.
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Artigo 5' Uma linha de pesquisa representa temas aglutinadores de estudos científicos que se
fundamentam

em tradição investigativa,

de onde se originam

projetos

cujos resultados

guardam aHlnidadesentre si.

Artigo 6' Um prometode pesquisa é entendido como uma proposta de produção de
conhecimento cientíÊlco e/ou tecnológico, com início e 6lm definidos, organizado por um
conjunto de açõesprocessuaisfundamentado em objetivos específicos, visando a obtenção de
resultados, de causa e efeito ou colocação de fatos novos em evidência.

CAPITULOlll
DOGRUPODEPESQUISA
Artigo

7' O Grupo de Pesquisa deverá ser, necessariamente, cadastrado nos órgãos

govemamentais nacionais reguladores da pesquisa, como o Diretório de Grupos de Pesquisa DGP do CNPq.

Artigo 8' O Grupo de Pesquisa deverá atender às seguintes diretrizes institucionais:

1. estudo de soluções que ajudem a diminuir as diferenças sociais e a superaçãodos
dilemas do mundo contemporâneoque afetam a sociedade;

11.promoção de uma produção científica colaborativa e em rede, valorizando as
parcerias interinstitucionais nacionais e internacionais;

111.valorização da pesquisa-açãoe o comprometimento com a comunidade;
IV. manutenção de publicações cientíülcas, técnicas e culturais, conforme diretrizes
gerais dos órgãos deregulação;

V. estímulo para que docentes e estudantes participem de eventos técnicos e
científicos;
VI. adoção de uma perspectiva interdisciplinar no enfrentamento da complexidade dos

problemas que afetam a humanidade no contexto global e contemporâneo e na
produção do conhecimento científico;
VII. promover a articulação da pesquisa com o ensino e a extensão
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Artigo 9' O docente interessado em liderar Grupo de Pesquisa deverá submeter a proposta do

grupo de pesquisa,seu escapo e suas linhas de pesquisaà Pró-reitoria de vinculação que
procederá à avaliação da proposta e, no caso de aprovação, encaminhará à Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação para sua avaliação e, se for o caso, providências de cadastro do
docente como líder de grupo de pesquisa no DGP

Parágrafo União. O líder de um grupo de pesquisadeve apresentarcurrículo que demonstre
liderança no âmbito científico ou tecnológico.

Artigo 10 Após o cadastro
caberáao líder do Grupode Pesquisa
providenciar
o
preenchimento do Formulário do Grupo no DGP, indicando os membros do Grupo, no prazo
certo, e submeto-lo à aprovação final da PROPPG, a quem incumbe a análise para aprovação
ou reprovação final de criação do Grupo de Pesquisa.

Artigo ll Poderá ser líder de Grupo de Pesquisa o docente de Regime de Tempo Contínuo
que apresente, ao menos, umas das seguintes condições:
1. bolsista produtividade do CNPq;
11. pesquisador vinculado a programa de pós-graduação .Sfr/c/o Senso/da UCSAL;

111.doutor com vínculo formal a um APCN - Aplicativos de Propostasde Cursos
Novos de Pós Graduação .Srríc/o .Senóz/;

IV. mestre ou doutor vinculado a curso de graduação, indicado pela Coordenação de

Curso para a constituição de Grupo de Pesquisaconfonne PPC do Curso e
aprovado pelo Pró-reitor de Graduação.

Artigo 12 Poderá participar de Grupo de Pesquisa:
1. o docente especialista, mestre ou doutor;

11.o discente regularmente matriculado e ativo em Curso de Pós-Graduação ou
Graduação;

111.o colaboradortécnico-administrativo,
a convite fonnal do líder do Grupo de
Pesquisa, desde que justificada

a sua pertinência e relevância;

IV. o docente,discenteou técnico sem vínculo com a UCSal, a convite formal do
líder do Grupo de Pesquisa.
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CAPITULOIV
DO PROJETO DE PESQUISA E DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Artigo 13 A produção de conhecimento desenvolvido em um grupo de pesquisa deve ser
norteadapor proJetosde pesquisacom delimitação de justificativa, objetivos, metodologia e
resultados esperados.

g I' Um novo prometode pesquisa a ser desenvolvido na UCSAL deverá ser submetido à Pró-

reitoria de vinculação do proponente que, depois de aprovado, será acompanhadoe
monitorado pela Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação.
$ 2' A submissão de um prqeto de pesquisa deve acontecer sempre no planejamento

institucional das atividadesdo semestree associadoa uma carga horária correspondenteao
desenvolvimento de suas atividades.
g 3' O prqeto

de pesquisa deverá ser apresentado na forma do Anexo

1, do presente

Regulamento e deve prever um cronograma de trabalho de 12 meses.
$ 4' Caberá ao Pró-reitor a aprovação do prometo,levando em consideração, em sua análise, a

sustentabilidadefinanceira, o envolvimento dos órgãos de fomento, os objetivos e metas
estabelecidas no PDI e o parecer:

a) do respectivo Centro de Ensino, Pesquisae Extensão;

b) do Comitê de Ética em Pesquisaou do Comitê de Ética de Uso de Animais, caso sda
necessário

Artigo 14 Poderá ser coordenador de Projeto de Pesquisa o docente mestre ou doutor de
Regime de Tempo Contínuo que sda pesquisador vinculado a programa de pós-graduação

Srr/c/o Sensz{da UCSAL ou aquele indicado pela Coordenaçãode Curso para o
desenvolvimento de Projeto de Pesquisaconforme o PPC do Curso.
g I' O docente poderá coordenar mais de um Prometode Pesquisa.

g 2' Os prqetos de pesquisa serão avaliados ao final de cada ano letivo com o apoio da Pró
Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação

Artigo 15 A produção científica é obrigatória aos docentes em Regime de Tempo Contínuo
vinculados a Programa ou Curso de Pós-Graduação.Srríc/o Senso/e/ou a Curso de Graduação
independente de estarem vinculados a Grupos de Pesquisa.
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1. no caso de docentevinculado a Programaou Curso de Pós-Graduação
.S/r/c/o
Semsz/:publicação mínima de dois artigos científicos em periódicos qualis AI , A2
ou BI , nos últimos 2 anos;
11. no caso de docente vinculado a Curso de Graduação: produção mínima de nove
produções nos últimos 3 anos.

g I' No caso do inciso 11,entende-sepor produção técnica e científica:

l-produção bibliográfica:
a) Artigos completos publicados em periódicos;
b) Artigos acentospara publicação;

c) Livros e capítulos publicados ou organizados;
d) Textos em jornais de notícias ou revistas;
e) Trabalhos completos ou resumos publicados em anais de congressos;
f) Apresentação de trabalho ou palestra;

g) Composição de partituras musicais, obras literárias, traduções, prefácios ou posfácios, bem
como outras produções de natureza bibliográfica e autoral, devidamente caracterizadas

11- produçãotécnica:
a) Assessoria e consultoria;
b) Extensão tecnológica
c) Programa de computador sem registro;
d) Trabalhos técnicos (processos ou produtos);
e) Cartas, mapas ou similares;
f) Cursos de até 8 (oito) horas ministrados;

g) Desenvolvimento de material didático ou instrucional;
h) Editoração;
i) Manutenção de obra artística
j) Criação de maquetes;

k) Participação em mesas-redondas,programas e entrevistas em mídias e/ou veículos de
comunicação;
1) Criação, gestão e manutenção de websites e blogs;

m)Criação e desenvolvimento de marcas e patentes, proUetosde inovação com práticas
consolidadas há, pelo menos, l (um) ano
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111 - produção artística-cultural: como a criação e apresentaçãode artes cênicas
visuais ou plásticas, vídeos, áudios e música.

g 2' A produçãodo docentevinculadoà graduaçãopoderáter coautoriade outros membros
vinculados ao mesmo Grupo de Pesquisa,sendo esteda UCSal ou de outra IES.
$ 3' A produção do docente que submeter prometode pesquisa à Pró Reitoria a qual está

vinculado deve apresentarem seu Currículo Lattes a produtividade mínima nos termos do
disposto no artigo 15 e estar cadastrado em um Grupo de Pesquisa da UCSAL.
$ 4' O docente que não atingir as metas de produtividade terá sua carga horária associada à
pesquisa cancelada.
g 5' O docente deverá apresentar os resultados do projeto de pesquisa ao final do cronograma

estabelecidoà Pró-reitoria à qual está vinculado e poderá renovar seu prometode pesquisa
desdeque apresenteresultadosde produtividade e a atualização do cronograma de atividades.
g 6' O docente apresentarásemestralmenterelatório da sua atividade, podendo ser na fonna
de Relatório Parcial (Anexo 11)ou de Relatório Final (Anexo lll)

CAPITULOV

DAINICIAÇÃOCIENTÍFICA
Artigo 16 A Iniciação Científica na UCSal tem como objetivos os mesmosdo Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, que são:
1. contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e para o exercício de
atividades profissionais,

11. possibilitar maior interação entre a graduação e a qualificação de alunos para os
programas de pós-graduação.

Artigo 17 0 discente interessadoem realizar Iniciação Científica poderá se inscrever, nos
termos do Edital próprio, observado o seguinte:

1. estar regularmente matriculado e ativo em curso de Graduação oferecidos pela
Universidade;
11.ter desempenho acadêmico compatível que o habilite à atividade de pesquisa,

conforme dispuser o Edital de seleção,evidenciado pelo seu histórico escolar;
111.não possuir vínculo einpregatício;
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IV. apresentarsolicitação do docente orientador ou carta de referência de docente
integrante de Grupo de Pesquisa ou do coordenador de curso;
V. ser selecionado mediante edital específico;
VI. não ser beneficiário de bolsa de estudo;

VII. ter disponibilidade de, pelo menos, vinte horas semanais,para se dedicar ao plano de
atividades previstas no prometode pesquisa aprovado;

Artigo 18 0s docentesorientadores
de atividadesde IniciaçãoCientíficadeverãoestar
cadastrados em Grupos de Pesquisa certiHlcados pela UCSAL

e ter prometo de pesquisa

aprovado pela Pró-reitoria ao qual está vinculado.

Parágrafo União. As horas de orientaçãoaos estudantesde Iniciação CientíHlcadevemser
contempladas dentro da carga horária dedicada ao desenvolvimento de projeto de pesquisa.

Artigo 19 0s discentes participantes de Programasde Iniciação Científica deverão apresentar
os resultados parciais e 6lnaisdo prometode pesquisasob a forma de relatórios e participar dos

Seminários de Iniciação Científica promovidos pela instituição através da apresentaçãode
painelou exposição oral.

Artigo 20 As atividades de Pesquisa dos docentes e discentes participantes de Programas de
Iniciação Científica deverão atender às seguintesdiretrizes institucionais:

1. estudode soluçõesque ajudem a diminuir as diferençassociaise a superaçãodos
dilemas do mundo contemporâneo que afetam a sociedade;

11. valorização da pesquisa-açãoe o comprometimento com a comunidade;
111. manutenção de publicações científicas, técnicas e culturais, conforme diretrizes
gerais dos órgãos de regulação;

IV. promoção da articulação da pesquisacom o ensino e a extensão;
V. verticalização e socialização dos resultados da pesquisa em atividades próprias do
curso de graduação.
Parágrafo

União

Os alunos poderão participar

Voluntária, nos termos de seu Regimento próprio

em Programas de Iniciação

CientíHlca
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CAPITULOVI
DACERTIFICAÇÃO
Artigo 21 0s participantes das atividades de Pesquisaterão direito à certificação, nos termos
e forma constantes da proposta da atividade.

Parágrafo União. Os certificados serão emitidos pela Secretaria Geral de Cursos e assinados
pelo docente orientador, no caso de Programa de Iniciação Científica, pelo líder do Grupo de
Pesquisa, e pelo respectivo Pró-reitor.

CAPITULOVll
DASDISPOSIÇÕESGERAIS

Artigo

22 0 docente participante de prometode pesquisa poderá fazer jus a hora-extraclasse

para pesquisa.

Artigo 23 A concessãode bolsas institucionais para participação do discente em Programa de
Iniciação Científica Êlcarácondicionada ao planejamento orçamentário de cada Pró-reitoria e
será disciplinada na forma de Edital.

Artigo 24 0 docente pesquisador deverá apresentar, semestralmente, relatório parcial ou final

ao coordenador ou Pró Reitor que está vinculado dos trabalhos desenvolvidos, acompanhado
da respectiva documentação referente à produção científica, técnica ou cultural.

g I' O relatório de que trata o captare na forma do Anexo ll e Anexo 111,deveráser
encaminhado à Pró-reitoria até o último dia letivo do semestre, sob pena de não obter
renovação anual para sua continuidade.
g 2' A atividade desenvolvida pelo discente em Iniciação Científica deverá ser computada em

horas de dedicaçãoe, devidamentecertificada, poderá computar horas de Atividade
Complementar, observada a regulamentação do seu curso de graduação.

Artigo

25 Cabe ao líder do Grupo de Pesquisa, ao Professor Pesquisador e ao Professor

Orientador de Iniciação Científica, quando for o caso, promover a instrução documental e
submissão à aprovação do respectivo Pró-reitor de eventual contratação de serviços d

l@
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terceiros e armação de termo de parceria com instituição ou empresa diretamente envolvida
ou interessadano objeto da Pesquisa.

Artigo 26 Eventual participaçãono Grupo de Pesquisade pessoasem vínculo com a
UniversidadeCatólica do Salvador caracterizar-se-á,para todos os efeitos legais, como
atividade voluntária, cabendo ao líder do respectivo Grupo promover a sua formalização legal
junto à sua Pró-reitoria.

Artigo 27 Poderá o docente da UCSal inscrever-se e participar de Grupo de Pesquisa de outra

IES, desde que estalacadastradono DGP do CNPq, garantindo a ele a apresentaçãode sua
produção cientíülca, técnica ou cultural.

Artigo 28 Esta Políticade Pesquisae seuRegulamentoentrarãoem vigor na data de sua
aprovação pelo CONSUN, revogando-se as disposições contrárias.

CAPITULOVlll
DASDISPOSIÇÕESTjtANSITÓRIAS

Artigo 29 As atividades de Pesquisaem execução deverão ser regularizadasaté o
último dia letivo do semestre 2019.1 , sob pena de não serem consideradas atividades regulares

e reconhecidaspela Universidade.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

3Ttadc r,02 de agosto de 2019

(.

Ç

Prof.

'e:

tricid da S
Presidente
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ANEXOS

PROJETODEPESQulSA-UCSAL
Dados do Professor Proponente

Horista
e

S

S

g

)RTC

Dados do Projeto (deve estar vinculado a um grupo de pesquisa cadastradono DGP)

e

Título do Prometo

e Palavras-Chave
e Resumo
do Projeto:
(O resumo é uma apresentaçãocurta, cerca de 150-300 palavras. Dever ser em texto contínuo,
e deixar claro o trabalho de pesquisa; deve conter de forma bem sucinta e objetiva: i.
justiHlcativa e objetivos, ii. materiais e métodos e iii. resultadosesperados).

e

Justificativa

(máximo

uma lauda):

(A partir da análise da literatura cientíHlcasobre o tema, a justiÊlcativa deve apresentaras
informações existentes mais relevantes associadas ao prqeto, fundamentando a
execução do trabalho. Em outras palavras, na justificativa, procura-se responder: Por
que a escolha do trabalho? E qual a relevância do mesmo?).

e Objetivos geral e específicos(máximo meia lauda):
(Explicitar de forma clara e sucinta os objetivos a serem alcançados com o trabalho, os quais
devem estar bem alinhados com ajustificativa descrita na seção anterior).
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Materiais

e Métodos

(máximo

uma lauda):

(Descrever os métodos que serão aplicados para alcançar os objetivos propostos)

e Resultados Esperados (máximo meia cauda):
(Nesta seção, deve-se apresentar de forma clara e concisa os resultados que se espera
encontrar a partir dos objetivos apresentados acima).

e Cronograma de Atividades (máximo uma lauda):
(As atividades devem ser listadas em um cronograma contemplando os 12 mesesde trabalho)

e Recursos necessários disponíveis:
(Listar os recursos para a realização do prometoincluindo, equipamentos, laboratórios, etc)

8 Referências Bibliográficas
(Esta seção deve conter a informação bibliográfica sobre as referências citadas no
corpo do projeto, e somente essas).

Salvador, de

Assinatura do Professor

de

Assinatura do Coordenador/Pró reitor
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ANEXOll
RELATOR10 PARCIAL PROJETO DE PKSQulSA UCSAL
PROFESSORPESQUISADOR

NOME DO PROJETO DE PESQUISA:

GRUPODEPESQUISA:
LIDERDOGRUPODEPESQUISA:

PERIODOABRANGIDOPELORELATORIO:// a//
EXECUÇAODASATIVIDADES
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME

PLANODETRABALHO

OESCRIÇÃO OA(S) ATIVIDADE(S) NÃO PREVISTA(S)
ORIGINALMENTE NO PLANO DE TRABALHO (SE HOUVER)

PERÍODO
PREVISTO

PERIODODE
EXECUCAO

PERIODODEEXECUÇAO

DIFICULDADESENCONTjtADAS:
HOUVE ALTERAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO:oSIMoNÃO

JUSTIFIQUEAALTERAÇA0:

RESULTADOS PROPOSTOS ALCANÇADOS (inclusive produção técnico-científica):

&
DATA:
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/

/

ASSINATURA DO PROFESSOR PESQUISADOR

PARECERDOCOÕkb

IO.DATA:

/

/

ASSINATURA DO ORIENTADOHPRO REITOR
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ANEXOlll
RELATOR]0 FINAL - PROJETO DE PKSQuiSA
1. NOME DO PROFESSOR PESQUISADOR:
1.1. NOME DO PROJETO DE PKSQUiSA:

1.2.GRUPODEPESQUISA:
1.3.LIDERDO

GRUPO DEPESQUISA:

2.PER]ODOABRANGIDOPELORELATÓRIO:// A//
3.TITULODOPROJETODEPESQUISA:
4. METODOLOGIA EMPREGADA:
5. RESULTADOS ALCANÇADOS (inclusive produções técnico-científicas):

6.CONCLUSOES:
7.REFERENCIAS:

8.DATA:

/

/
ASSINATURA DO PROFESSOR PESQUISADOR

9. PARECERDO COOjiDENADOR/PRO-REITOR
IO.DATA:

/

/

ASSINATURADO ORIENTADOR#RO-REITOR

