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RESO
OLUÇÃO
O DA CPP N. 001/2
2011
A DEECANA DE PESQUISA
P
E PÓS‐GRAD
DUAÇÃO E PRESIDENTEE DA CÂMAR
RA DE
PESQ
QUISA E PÓ
ÓS‐GRADUA
AÇÃO DA UNIVERSID
DADE DE BRASÍLIA,
B
nno uso de suas
atrib
buições e co
onforme delliberação doo referido Órgão
Ó
Coleg
giado, em suua 815ª reu
união,
de 011/04/2011, consideran
ndo:
I. a in
niciação cie
entífica com
mo um co
onjunto de atividades de nature
eza
teórica, metodo
ológica e é
ética que introduz o discente nno campo da
pesq
quisa e da geração
g
de novos conh
hecimentos;
II. o cenário atual de expansã
ão e a impo
ortância estrratégica de se ampliarr na
Univversidade de Brasília o acesso docente e discente às atividades de
pesq
quisa, no âm
mbito da iniiciação cien
ntífica, e de contribuir ppara a criaç
ção
e o fortalecimento de re
edes de pesquisa
p
na
acionais, re
regionais e/ou
interrnacionais;
III. a ne
ecessidade de contrib uir para um
ma melhor articulaçãoo e integraç
ção
acad
dêmica da graduação
o com a pós-graduaç
p
ção na un iversidade de
Brassília; e
IV. o de
esafio perm
manente de se incrementar a pro
odução cienntífica em coautoria docente
e e discente
e da UnB conforme
c
re
ecomendam
m as agênc
cias
de fo
omento.

RESO
OLVE:

Reformular as Resoluçõees 04/2006/DPP
0
DPP que tratam do
e 04/2009/D
Programa de Iniciação Científicaa da
Universidade de Brasília.

Título I
s do Progrrama de In
niciação Científica
C
d
da UnB
Das Finalidades
Art. 1o O Progra
ama de Iniciiação Cienttífica (ProIC
C) do Decan
nato de Pes quisa e Pós
sGraduaçção (DPP) da
d Universid
dade de Bra
asília (UnB) tem por finnalidades:
pertar a voc
cação cienttífica e des
senvolver ta
alentos parra a pesquiisa,
I. desp
mediante a participação de
e estudante
es de gradu
uação e de ensino mé
édio
em projetos de
d pesquissa de qua
alidade dos docentess do quadro
perm
manente da instituição de acordo com
c
sua titu
ulação;
II. contribuir para a formaçã
ão profissional de allunos de ggraduação no
campo da pesq
quisa, reduzzindo o tem
mpo médio de
d titulaçãoo no âmbito da
pós-graduação;;
III. imple
ementar po
olítica de p
pesquisa e formação de
d perfil dee pesquisador
nos cursos de graduação
o da UnB, propiciando
o uma proffissionalizaç
ção
que articule e integre a g
graduação com
c
a pós--graduação , por meio da
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qualificação dos
s melhores alunos parra os programas de póós-graduaç
ção,
e pro
omova inserção qualifi cada no me
ercado de trrabalho;
IV. estim
mular doce
entes para engajarem
m estudante
es de gradduação e do
ensin
no médio do
d Distrito F
Federal em
m atividades
s de iniciaçãão científica
a e
tecnológica, in
ntegrando-o
os em grupos
g
de pesquisaa, agregan
ndo
suste
entabilidade
e ao proce
esso de ren
novação e expansão do efetivo de
doce
entes pesq
quisadores e alavan
ncando a produção científica e
biblio
ográfica.

Título II
Das Linhas de Fom
mento e do
os Benefic
ciários do
o
Progra
ama de In
niciação Científica da
d UnB
Art. 2o O Progra
ama de Iniciiação Cienttífica (ProIC
C) da Univerrsidade de B
Brasília
estrutura
a-se com ba
ase em duass modalidad
des de fontes de fomeento à iniciação
científica
a:
o
Linha 1 de
§1
d Fomen to: recurso
os provenientes das agências de
fomento, em
e especia
al do Conselho Nacio
onal de Deesenvolvime
ento
Científico e Tecnoló
ógico (CNP
Pq), da Fu
undação dde Amparo
o à
Pesquisa do
d Distrito F
Federal (FA
AP/DF) e do
o Ministérioo da Ciência e
Tecnologia (MCT).
p
acadêm
mico do docente e do discente paarticipantes
s do
a. O perfil
ProIC nesta llinha, deve
e estar alin
nhado às eexigências de
normas especcíficas das agências de
d fomento,, contidas nos
edittais de ch
hamadas de
d particip
pação no programa de
iniciação cientíífica.
b. Nes
sta linha de fomen
nto, 100%
% dos reccursos se
erão
disttribuídos a
aos docen
ntes do quadro p ermanente e
pes
squisadoress visitantes, em efetivo
o exercício, com titulação
om perfil produtivo,
de doutor e co
p
conforme esstabelecem as
normas das ag
gências de fomento.
f
§ 2o

e Fomento
o: recursos
s do Decan
nato de Pessquisa e PósP
Linha 2 de
Graduação
o (DPP), prrovenientes do orçame
ento da Unniversidade de
Brasília, que servem
m de contra
apartida institucional aos recurrsos
repassados
s pelas agê
ências de fomento para
a a iniciaçãoo científica.
Nesta linha de fom
mento pode
erão particip
par:
entadores d e Iniciação Científica nas
n seguintees categorias:
a. orie
1 docentes d
do quadro permanente
p
e, em efetivoo exercício, da
Universida
ade de Bras
sília com titu
ulação de d outor ou
equivalentte;
2 excepciona
manente, em
almente, do
ocentes do quadro perm
e
efetivo exe
ercício, da Universidad
U
de de Brasíl ia com
titulação d e mestre;
o, com pare
ecer favorávvel do
3 discente d e doutorado
orientador((a), que ten
nha sido aprrovado no eexame de
qualificaçã
ão do projetto de tese, cuja
c
a data prevista de
e
defesa de tese ou o estágio
e
“san
nduíche” noo exterior ou
u no
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Brasil não coincidam com o ano acadêmicoo do ProIC
(agosto a jjulho).
b. disc
cente da gra
aduação cu
uja titulação esteja prevvista ocorre
er
ante
es do términ
no da bolsa
a..
c. nes
sta linha de fomento, os recursos serão
s
distribbuídos com
m
bas
se no perfil d
da demanda qualificad
da dos potennciais
ben
neficiários e na classific
cação no prrocesso de avaliação.
§ 3o

A participa
ação dos potenciais beneficiárrios do Prrograma será
s
regulada anualmente
e por ed
dital específico do ProIC, que
q
estabelecerá em confformidade com essa Resolução,, entre outrras,
regras relattivas aos prrocedimento
os de inscriição, às etaapas e critérios
de seleção de candida
aturas quallificadas, às
s diretrizes de fomento
o, à
concessão e comprom
missos dos participante
es, ao eventto de iniciação
científica, ao
a cronogra
ama de atividades do Programa.
P

§ 4o

A participa
ação dos d
discentes beneficiário
os do Proggrama pod
derá
eguintes modalidades:
ocorrer em uma das se
I

bilizadas na
as linhas dee fomento 1 e
Bolsista nas quottas disponib
2 com certificação
o, desde que sejam cumpridas toddas as
obrigaç
ções previs tas no edita
al anual do ProIC.

II

Volunttário com ccertificação, desde que sejam cum
mpridas toda
as
as obrigações pre
evistas no edital anual do ProIC.

Título IIII
Da Estruttura e Ges
stão do Prrograma de Iniciação Científicca da UnB
B
Art. 3o A gestão
o do ProIC no
n âmbito d o Decanato
o de Pesquisa e Pós-G
Graduação é de
responsa
abilidade da
a Diretoria d
de Fomento
o à Iniciação
o Científica (Diric).
§ 1o O cargo de
e Diretor(a)) deve serr exercido por docennte do qua
adro
pe
ermanente da UnB, ccom dedicação exclusiva e, prefeerencialmen
nte,
pe
esquisador com bolsa de produtiv
vidade do CNPq.
C
§ 2o

A atribuiçõe
As
es do(a) Dirretor(a) do ProIC
P
são:
a. asses
ssorar a(o) Decano(a) no process
so de tomadda de decisões
relativ
vas ao Prog
grama de In
niciação Cie
entífica no ââmbito do
Deca
anato de Pe
esquisa e Pó
ós-Graduaç
ção (DPP);
b. consttituir o Com
mitê Externo Avaliador das
d atividaddes do ProIC,
convidando doce
entes externos à Unive
ersidade dee Brasília,
preferencialmen te com bols
sa de produ
utividade doo CNPq;
c. condu
uzir as ativi dades de gestão
g
do prrograma,
superrvisionando
o suas ativid
dades e o trrabalho da eequipe técn
nica
lotada
a no ProIC;;
d. elabo
orar os edita
ais de seleç
ção de cand
didaturas em
m
confo
ormidade co
om as norm
mas da UnB e das agênncias de
fomento;
e. coord
denar as ati vidades de participaçã
ão de delegaações da UnB
U
em ev
ventos de in
entífica no País;
P
niciação cie
f. coord
denar a re
ealização anual
a
do Congresso de Iniciação
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Cienttífica (CIC) da UnB e o evento de premiaçãoo dos melho
ores
trabalhos aprese
entados;
g. convidar os me
embros que
e comporão
o o Comitêê Assessor de
grand
des áreas d
do ProIC;
h. emitirr certificado
os de apres
sentação de trabalho no Congresso
de Iniciação Cie ntífica e de conclusão no ProIC.
Art. 4o Os órgão
os assessorres do ProIC
C no âmbito
o do Decana
ato de Pesqquisa e Pós
sGraduaçção são:
§ 1o Comitê
C
Instittucional Gesstor (CIG), cuja atribuiç
ção é contrribuir na
exxecução, ac
companham
mento e ava
aliação do programa
p
dee iniciação
ciientífica.

§ 2o

I

C é compo
osto por quarenta e cin
nco docentees, com
O CIG
expe
eriência em
m orientação
o em iniciaç
ção científicca, assim
distrribuídos:
a. quinze integrantes da grande área “Artess e
Humaniidades”;
b. quinze integrantes da grande área “Ciênccias da Vida e
Saúde” ;
c. quinze integrantes da grande área “Ciênccias Exatas
se
Tecnoló
ógicas”;

II

As reuniões do
o CIG serão
o convocada
as e presidiidas pelo(a)
Dire
etor(a) do P
ProIC.

Comitê Asse
C
essor (CA) das grande
es áreas de
e conhecimeento (Ciênc
cias
da
a Vida; Arte
es e Human
nidades; Ciências Exatas e Tecnoológicas), com
c
a atribuição
o de contriibuir na fo
ormulação, no planejjamento e na
avvaliação da
as atividadess do ProIC..
I

Com
mitê das gra
andes áreas
s de conhec
cimento (Ciêências da
Vida
a; Artes e H
Humanidade
es; Ciências
s Exatas e T
Tecnológica
as)
é co
omposto po r:
a. Dois do
ocentes (titu
ular e suplen
nte) da grannde área
“Artes e Humanida
ades”.
b. Dois do
ocentes (titu
ular e suplen
nte) da grannde área
“Ciência
as da Vida e Saúde”.
c. Dois do
ocentes (titu
ular e suplen
nte) da grannde área
“Ciência
as Exatas e Tecnológic
cas”.

II

As reuniões do
o CA serão convocadas e presididdas pelo(a)
Dire
etor(a) do P
ProIC.

Título IV
V
Do Eve
ento de Iniiciação Científica da
a UnB e
da Prremiação dos Melho
ores Trabalhos
Art. 5o O ProIC promoverá anualmente
e o Congresso de Iniciiação Cienttífica da
Universid
dade de Bra
asília (CIC/U
UnB) para apresentaçã
a
ão dos trabaalhos de
pesquisa
a realizados
s no período
o de agosto
o a julho.
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§ 1o

A participaçã
ão dos ben eficiários do Programa
a no eventoo, por meio
o da
ap
presentação de trab
balhos, é compulsórria e as regras se
erão
esstabelecida
as no edital anual do ProIC.

§ 2o

Os trabalhos
O
s do CIC d
deverão se
er, preferencialmente, avaliados por
C
Comitê
Exte
erno à UnB
B, cujos integrantes deverão
d
seer doutores
s e,
prrioritariamente, bolsista
as de produ
utividade do
o CNPq.
Art. 6o Os melho
ores trabalh
hos, julgado
os pelo Com
mitê Externo
o com base em regras
estabelecidas pelo ProIC
P
e eve
entuais parc
ceiros do CIC/UnB, serrão premiad
dos
em sessã
ão específic
ca para esssa finalidade
e.

Título V
Das Dis
sposições
s Finais
Art. 7o Toda a documentaç
ção e os form
mulários refferentes à participação
p
o no Progra
ama
estarão disponíveis
d
na página do Decanatto de Pesqu
uisa e Pós-G
Graduação.
Art. 8o Os casoss omissos serão
s
resolvvidos no âm
mbito do Dec
canato de P
Pesquisa e PósGraduaçção.
Art. 9o Esta Ressolução entrra em vigorr na data de
e sua assina
atura, ficanddo revogada
as as
Resoluçõ
ões 04/2006
6/DPP e 04
4/2009/DPP
P.

Brassília DF, 01 dde abril de 2011.

Profa. Dra. Deniise Bomte
empo Birche de Carrvalho
Decana de
e Pesquisa e Pós‐Gradu
uação, Presidente da Cââmara de
Pesqu
uisa e Pós‐G
Graduação da
d Universid
dade de Braasília

