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RESOLUÇÃO Nº 80/2018/CS/IFS 

 

Atualiza a Resolução N° 27/2017, que trata 

do Regulamento de Pesquisa e Extensão do 

IFS. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, faz saber que, no uso das 

atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e o Art. 

9º do Estatuto do IFS, considerando o Processo IFS 23060.002268/2018-12, o 

Relatório de Auditoria nº 005/2017, que trata da avaliação dos projetos de pesquisa e 

extensão do IFS, e o acórdão do TCU n° 1.785/2013, 

 

RESOLVE: 

 

I – ATUALIZAR a Resolução N° 27/2017, que trata do Regulamento de Pesquisa e 

Extensão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 

II - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Aracaju, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Ruth Sales Gama de Andrade 

Presidente do Conselho Superior/IFS 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO – PROPEX 

 

 

REGULAMENTO DE PESQUISA APLICADA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO 

Aprovado pela da Resolução nº 44/2011/CS/IFS, de 11 de novembro de 

2011 e alterada pela Resolução 27/2017/CS/IFS 

 

O presente regulamento tem por finalidade normatizar a organização e o 

funcionamento das atividades de pesquisa aplicada, inovação e extensão 

desenvolvidas no IFS, compreendendo os pesquisadores, grupos de pesquisa, projetos 

de pesquisa e extensão e a relação transformadora entre o Instituto e outros setores 

da sociedade, vinculando e subordinando suas atividades à legislação oficial vigente, 

bem como ao Regimento Geral do IFS. 

 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1. O IFS, em conformidade com a Portaria 17, de 11 de maio de 2016, 

compreendendo que a pesquisa aplicada, inovação e a extensão é uma atividade 

indissociável do ensino, incentivará a pesquisa científica e tecnológica com o objetivo 

de contribuir para o avanço técnico-científico do País, para a solução de problemas 

nas suas áreas de atuação e para o aperfeiçoamento do processo de formação e 

qualificação profissional. 

 

 § 1º. As atividades de pesquisa aplicada, inovação e extensão deverão respeitar a 

legislação vigente, as disposições contidas neste Regulamento e as normas da 

Instituição. 
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§ 2º. As atividades de pesquisa aplicada, inovação e extensão devem ser 

regulamentadas por normas estabelecidas pela Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI) 

e Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade (DIREX), subordinado à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX), e aprovadas pelo Conselho Superior. 

§ 3º. As atividades de pesquisa aplicada, inovação e extensão poderão ser 

desenvolvidas em âmbito intradepartamental, interdepartamental e interinstitucional. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Projetos de Pesquisa Aplicada 

 

Art. 2. Em conformidade com a Portaria 17, de 11 de maio de 2016, a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, entende-se por 

pesquisa aplicada “aquelas de natureza teórica, metodológica, prática ou empírica a 

serem desempenhadas em ambientes tecnológicos ou em campo”. Devendo envolver 

docentes, técnico-administrativos e discentes, visando à produção técnica, científica, 

tecnológica e inovadora, com ênfase no atendimento das demandas regionais, 

observando-se aspectos técnicos, políticos, sociais, ambientais e econômicos, 

incluindo aquelas em parcerias com empresas e outras instituições.  

 

Art. 3. A célula básica das atividades de pesquisa aplicada é o projeto de pesquisa, o 

qual deve ser formulado de modo a permitir sua análise e acompanhamento pelos 

órgãos competentes, devendo observar com esta finalidade o formato proposto pela 

PROPEX. 

 

Art. 4. O IFS estimulará o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada, de 

acordo com as linhas definidas pelo Instituto, e incentivará a associação desses 

projetos aos programas governamentais de fomento à pesquisa. 

 

Art. 5. O IFS estimulará o desenvolvimento de projetos de pesquisa em cooperação 

com empresas, indústrias, Instituições de Ensino Superior, fundações e institutos de 
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pesquisa, visando promover a integração entre estes para otimização de recursos e 

maximização de resultados. 

 

Art. 6. O projeto de pesquisa deverá ser proposto pelo pesquisador responsável, 

denominado de Orientador/Coordenador através da submissão do projeto, em sistema 

oficial da Instituição, possibilitando acesso público. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Programas e Projetos de Extensão 

 

Art. 7. Em conformidade com a Portaria 17, de 11 de maio de 2016, a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, entende-se como 

atividades de Extensão aquelas relacionadas à transferência mútua de conhecimento 

produzido, desenvolvido ou instalado no âmbito da instituição e estendido a 

comunidade externa. Devendo envolver docentes, técnico-administrativos e discentes, 

por meio de projetos ou programas, prestação de serviços, assessorias, consultorias 

ou cursos, com ênfase no desenvolvimento regional, observando-se aspectos técnicos, 

culturais, artísticos, políticos, sociais, ambientais e econômicos. 

 

Art. 8. Os Programas e Projetos de Extensão serão propostos individualmente ou em 

grupos, o qual deve ser formulado de modo a permitir sua análise e acompanhamento 

pelos órgãos competentes, devendo observar com esta finalidade o formato proposto 

pela PROPEX. 

 

Art. 9. O IFS estimulará o desenvolvimento de programas e projetos de extensão, 

com livre proposição temática, e incentivará a associação desses projetos aos 

programas governamentais de fomento. 

 

Art. 10. O IFS estimulará o desenvolvimento de programas e projetos de extensão em 

cooperação com empresas, indústrias, Instituições de Ensino Superior, fundações e 
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institutos, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, na perspectiva de 

viabilizar a relação transformadora entre o Instituto e outros setores da sociedade. 

 

Art. 11. O projeto deverá ser proposto pelo extensionista responsável, denominado de 

Orientador/Coordenador, através da submissão do projeto em sistema oficial da 

Instituição, possibilitando acesso público. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Projetos de Inovação  

 

Art.12. Em conformidade com a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016; inovação é 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 

novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente 

que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;  

 

Art.13. O IFS estimulará o desenvolvimento de projetos de inovação, com livre 

proposição temática, e incentivará a associação desses projetos aos programas 

governamentais de fomento à pesquisa. 

 

Art. 14. O IFS estimulará o desenvolvimento de projetos de pesquisa em cooperação 

com empresas, indústrias, Instituições de Ensino Superior, fundações e institutos de 

pesquisa, visando promover a integração entre estes para otimização de recursos e 

maximização de resultados. 

 

Art. 15. O projeto de pesquisa deverá ser proposto pelo pesquisador responsável, 

denominado de Orientador/Coordenador, através da submissão do projeto   em 

sistema oficial da Instituição, possibilitando acesso público. 
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CAPÍTULO V 

Dos Grupos de Pesquisa do IFS 

 

Art. 16. O IFS estimulará a formação de novos Grupos de Pesquisa visando ao 

fortalecimento da pesquisa institucional. 

 

Art. 17. Os Grupos de Pesquisa do IFS deverão representar a pesquisa científica e ou 

tecnológica qualificada produzida pela Instituição. 

 

Art. 18. A certificação de um Grupo de Pesquisa do IFS no Diretório de Grupos de 

Pesquisa (DGP) do CNPq está condicionada à satisfação das orientações do CNPq e 

dos critérios estabelecidos pela PROPEX. 

 

Art. 19. A não certificação no DGP do CNPq não impede a atividade ou existência do 

Grupo, o qual poderá ser certificado posteriormente, assim que atender aos critérios 

estabelecidos pela PROPEX. 

 

Art.20. Caberá ao líder do grupo de pesquisa, realizar as modificações solicitadas pela 

PROPEX e pelo CNPq, bem como manter o grupo atualizado.  

 

CAPÍTULO VI 

Das Atribuições da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX) 

 

Art. 21. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, dirigida por um Pró-Reitor nomeado 

pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, coordena, fomenta, acompanha e avalia 

as atividades e políticas de pesquisa aplicada, pós-graduação, extensão, inovação 

tecnológica, relações com a sociedade e interação com o processo produtivo, 

articuladas ao ensino.  

 

Art. 22. À Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão compete:  
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I- Apoiar o desenvolvimento das ações de integração entre a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa, incluindo instituições governamentais, não 

governamentais e empreendedorismo;  

II- Auxiliar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas à 

definição das prioridades de pós-graduação, pesquisa e extensão dos campi;  

III- Fomentar relações de intercâmbio e acordos de cooperação com instituições 

municipais, estaduais, regionais, nacionais e internacionais;  

IV- Garantir o desenvolvimento da pós-graduação, pesquisa e extensão como 

espaços privilegiados para a democratização do conhecimento científico e 

tecnológico;  

V- Fomentar política de equidade entre os campi, quanto à avaliação e ao 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão;  

VI- Incentivar o desenvolvimento de programações educativas, científicas, artístico-

culturais, sociais e esportivas, envolvendo os campi;  

VII- Manter acompanhamento e controle dos projetos e das atividades de pós-

graduação, pesquisa aplicada, inovação e extensão desenvolvidos no âmbito do 

Instituto;  

VIII- Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e externa 

dos resultados obtidos através dos projetos de pós-graduação, pesquisa 

aplicada, inovação e de extensão;  

IX- Promover políticas de aproximação dos servidores e discentes da realidade do 

mundo do trabalho e dos arranjos e necessidades produtivas, sociais e culturais 

da comunidade regional;  

X- Publicar os editais para seleção de bolsistas e projetos a serem apoiados pelas 

políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento da pesquisa aplicada, 

inovação e extensão;  

XI- Representar o IFS nos foros específicos da área;  

XII- Viabilizar mecanismos de acesso da sociedade às atividades desenvolvidas pela 

instituição;  

XIII- Zelar pela integração das ações de pós-graduação, pesquisa aplicada, inovação 

e extensão às necessidades acadêmicas;  
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XIV- Propor e desenvolver política de formação inicial e continuada de trabalhadores;  

XV- Planejar, operacionalizar e manter os programas de pós-graduação do IFS; 

XVI- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

Parágrafo Único: Nos impedimentos e nas ausências do Pró-Reitor de Pesquisa 

e Extensão, o seu substituto será o Diretor de Pesquisa e Inovação. No caso da 

ausência dos dois, o Pró-reitor deverá ser substituído pelo servidor de maior cargo, 

lotado na PROPEX, em caso de empate deverá ser observado o maior tempo na 

Instituição.  

 

CAPÍTULO VII 

Das Atribuições da Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI) 

 

Art. 23. A Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI), diretamente subordinado à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Extensão, é responsável por planejar, incentivar, divulgar, 

promover, implementar, realizar, apoiar, realizar, coordenar e acompanhar as 

atividades de pesquisa e inovação. 

 

Art. 24. À Diretoria de Pesquisa e Inovação compete:  

I- Planejar e coordenar metas visando o desenvolvimento científico e tecnológico 

da instituição focado nos eixos da instituição;  

II- Incentivar e divulgar o desenvolvimento da pesquisa aplicada e da inovação 

junto à comunidade; 

III- Promover e fomentar atividades de iniciação à pesquisa aplicada e a inovação 

na instituição;  

IV- Propor acordos e convênios com instituições nacionais ou estrangeiras, visando 

o desenvolvimento de programas e projetos em parcerias na investigação 

científica e tecnológica; 

V- Realizar e apoiar seminários, congressos, fóruns e simpósios destinados a 

estudos e debates de temas científicos, tecnológicos e institucionais; 

VI- Apresentar à PROPEX relatórios periódicos das atividades desenvolvidas; 

VII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 
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                                                               Seção I 

Do departamento de Projetos Acadêmicos – DPA 

 

Art. 25. O Departamento de Projetos Acadêmicos (DPA), diretamente subordinado à 

Diretoria de Pesquisa e Inovação, é responsável por desenvolver, promover, apoiar, 

prestar e apresentar atividades de projetos de pesquisa e inovação. 

 

Art. 26. Ao Departamento de Projetos Acadêmicos compete:  

I- Desenvolver, promover e apoiar políticas, programas e projetos que 

potencializem as vocações regionais e o desenvolvimento sustentável do meio-

ambiente com qualidade de vida;  

II- Apoiar a realização de cursos, seminários, simpósios, encontros e oficinas que 

permitam a integração, a difusão de resultados de projetos desenvolvidas, bem 

como a formação e o treinamento de recursos humanos, em consonância com 

as diretrizes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; 

III-  Assessorar e orientar a comunidade interna e externa na elaboração de 

projetos de pesquisa e inovação;  

IV- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

V- Elaborar, cadastrar, acompanhar (relatório parcial, final, prestação e contas, 

registro de patrimônio) e supervisionar os seguintes editais: IFS Sustentável, 

Tecnologia Assistiva, Cooperativismo e Núcleo de Extensão e Prática Profissional 

(NEPP), Programa Institucional de Apoio à Pesquisa aos servidores Técnico-

Administrativos em Educação – PPTAE; 

VI- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

Seção II 

Da Coordenação de Apoio à Pesquisa Aplicada – COAP 

 

Art. 27. A Coordenadoria de Apoio à Pesquisa (COAP), diretamente subordinado à 

Diretoria de Pesquisa e Inovação, é responsável por planejar, assessorar, cadastrar, 
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supervisionar, divulgar, incentivar e apresentar atividades de apoio à pesquisa e 

inovação. 

 

Art. 28. À Coordenadoria de Apoio à Pesquisa compete:  

I- Planejar e assessorar os superiores hierárquicos nas ações de pesquisa e no 

cumprimento das metas estabelecidas; 

II- Elaborar, cadastrar, acompanhar (relatório parcial, final, prestação e contas, 

registro de patrimônio) e supervisionar os seguintes editais ou programas: 

PIBIC/IFS, PIBIC/CNPq, PIBICJr/IFS, PIBICEM/CNPq, ou qualquer outro edital 

que venha a surgir ligado às atividades de pesquisa do IFS; 

III- Divulgar e incentivar as atividades de pesquisa nos campi do IFS; 

IV- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

V- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

Seção III 

Da Coordenadoria de Publicação (PUBLIC) 

 

Art. 29. A Coordenadoria de Publicação (PUBLIC), diretamente subordinada à Diretoria 

de Pesquisa e Inovação, é responsável por estruturar, administrar, fomentar, 

incentivar, divulgar, publicar, acompanhar, coordenar, registrar e apresentar 

atividades de publicação de pesquisa e inovação. 

 

Art. 30. À Coordenadoria de Publicação compete:  

I- Estruturar, administrar e fomentar publicações técnicas e científicas do IFS; 

II- Incentivar e divulgar a publicação do IFS; 

III- Publicar e acompanhar editais para seleção de livros e artigos (quando 

necessário); 

IV- Coordenar a Editora do IFS; 

V- Registrar ISSN e ISBN de seus periódicos; 
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VI- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

VII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

Seção IV 

Da Coordenadoria de Sistemas de Incubação (COSI) 

 

Art. 31. A Coordenadoria de Sistemas de Incubação (COSI), diretamente subordinada 

ao Departamento de Pesquisa e Inovação, é responsável por coordenar, fomentar, 

participar, cadastrar, supervisionar atividades de sistemas de incubação e inovação. 

 

Art. 32. À Coordenadoria de Sistemas de Incubação compete:  

I- Coordenar os diversos sistemas de incubação de empresas envolvendo 

estudantes e servidores do IFS, visando o desenvolvimento local e regional; 

II- Fomentar o empreendedorismo e a inovação no IFS, através do sistema de 

incubação no IFS junto à comunidade acadêmica e externa; 

III- Participar de redes relacionais a pesquisas, gerando novos produtos, processos 

e serviços; 

IV- Cadastrar e supervisionar os programas de bolsas de Iniciação Científica 

estabelecidos pelos órgãos de fomento e pelo IFS; 

V- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

VI- Elaborar, cadastrar, acompanhar (relatório parcial, final, prestação e contas, 

registro de patrimônio) e supervisionar os seguintes editais ou programas: 

IFSTEC, PIBITI IFS, PIBITI FAPITEC, PIBITI CNPq ou qualquer outro edital que 

venha a surgir ligado às atividades de incubação e/ou inovação do IFS; 

VII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 
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CAPÍTULO VIII 

Das Atribuições da Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade 

(DIREX) 

 

Art. 33. A Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade (DIREX), diretamente 

subordinada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, é responsável por planejar, 

supervisionar, coordenar, propor, fomentar atividades de extensão e articulação com 

a sociedade. 

 

Art. 34. À Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade compete:  

I- Planejar e supervisionar as atividades de extensão de toda a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Extensão junto à comunidade acadêmica, ao setor empresarial e aos 

egressos;  

II- Coordenar o planejamento das metas do IFS junto às coordenadorias de 

extensão dos campi; 

III- Propor aos superiores hierárquicos a celebração de convênios, cooperação 

técnica, consultorias tecnológicas, adoção de programas de intercâmbio e 

parcerias com instituições públicas e privadas, inclusive organizações não-

governamentais;  

IV- Fomentar programas e projetos de cursos de Formação Inicial e Continuada – 

FIC, promovendo a qualificação profissional; 

V- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

VI- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

Art. 35. O Departamento de Relações Institucionais (DRI), diretamente subordinado à 

Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade, é responsável por contribuir, 

acompanhar, promover, cadastrar, supervisionar atividades de relações institucionais. 
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Seção I 

Do Departamento de Relações Institucionais (DRI) 

 

Art. 36. Ao Departamento de Relações Institucionais compete:  

I- Contribuir no planejamento e execução das metas do IFS, no âmbito de sua 

competência; 

II- Promover interação com os setores produtivos;  

III- Acompanhar programas, projetos e eventos de extensão, articulando pesquisa, 

ensino, extensão e inovação; 

IV- Cadastrar e supervisionar os programas de bolsas de extensão, de 

desenvolvimento tecnológico e de pesquisa e extensão de técnico-

administrativos;  

V- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento; 

VI- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

Seção II 

Da Coordenadoria de Promoção Desportiva (CPD) 

 

Art. 37. A Coordenadoria de Promoção Desportiva (CPD), diretamente subordinado ao 

Departamento de Relações Institucionais, é responsável por coordenar, elaborar, 

acompanhar, promover atividades desportivas e culturais. 

 

Art. 38. À Coordenadoria de Promoção Desportiva compete:  

I- Elaborar e coordenar sistemicamente atividades e projetos que envolvam a 

promoção desportiva, práticas de atividades físicas, lazer e demais atividades 

ou projetos envolvendo as atividades de extensão dentro das estratégias 

traçadas pela PROPEX; 

II- Acompanhar programas e projetos institucionais ou em parcerias com Órgãos 

Governamentais e não Governamentais em apoio ao esporte;  

III- Promover o para desporto no âmbito do IFS;  
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IV- Elaborar, cadastrar, acompanhar (relatório parcial, final, prestação de contas, 

registro de patrimônio) e supervisionar os editais ou programas relacionados à 

promoção despostiva; 

V- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

VI- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

Seção III 

Da Coordenadoria de Arte e Cultura (CAC) 

 

Art. 39. A Coordenadoria de Arte e Cultura (CAC), diretamente subordinado ao 

Departamento de Relações Institucionais, é responsável por organizar, coordenar, 

acompanhar, propor, incentivar atividades de arte e cultura. 

 

Art. 40. À Coordenadoria de Arte e Cultura compete:  

I- Organizar e coordenar atividades e projetos que envolvam o desenvolvimento 

cultural, artístico e musical envolvendo as atividades de extensão dentro das 

estratégias traçadas pela PROPEX; 

II- Acompanhar programas e projetos institucionais ou em parcerias com órgãos 

governamentais e não governamentais, fortalecendo a arte e a cultura local e 

regional; 

III- Acompanhar as apresentações interna e externa dos grupos culturais do IFS; 

IV- Propor e incentivar o desenvolvimento de projetos de arte e cultura na 

instituição; 

V- Acompanhar e supervisionar os projetos de arte e cultura da Instituição;  

VI- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

VII- Elaborar, cadastrar, acompanhar (relatório parcial, final, prestação de contas, 

registro de patrimônio) e supervisionar os editais ou programas relacionados à 

cultura; 

VIII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 
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Seção II 

A Coordenadoria de Extensão (COEX) 

 

Art. 41. A Coordenadoria de Extensão (COEX), diretamente subordinado ao 

Departamento de Relações Institucionais, é responsável por coordenar as atividades 

de extensão e supervisionar as atividades dos comitês de ética em pesquisa. 

 

Art. 42. À Coordenadoria de Extensão compete:  

I- Coordenar a execução de cursos de extensão, a partir das demandas 

identificadas pela PROPEX; 

II- Propor parceria nacional e internacional para o fomento e desenvolvimento dos 

projetos e atividades de extensão; 

III- Elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas; 

IV- Elaborar, cadastrar, acompanhar (relatório parcial, final, prestação de contas, 

registro de patrimônio) e supervisionar os editais ou programas relacionados à 

extensão; 

V- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

CAPÍTULO IX 

Das Atribuições do Departamento de Pós-Graduação (DPG) 

 

Art. 43. O Departamento de Pós-Graduação (DPG), diretamente subordinado à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Extensão, é responsável por planejar, instituir, gerir, contratar, 

ofertar atividades de Pós-Graduação. 

 

Art. 44. Ao Departamento de Pós-Graduação compete:  

I- Planejar cursos de pós-graduação nas áreas de interesse institucionais, de 

acordo com os eixos tecnológicos do Instituto; 

II- Instituir e gerir grupos de trabalhos nas áreas de oferta dos cursos de pós-

graduação; 
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III- Propor contratação de vagas Stricto Sensu junto às Instituições de Ensino 

Superior, através de Termo de Cooperação Técnica;  

IV- Propor programas de Mestrado Interinstitucional (MINTER) e Doutorado 

Interinstitucional (DINTER) através de parcerias junto às Instituições de Ensino 

Superior (IES) que possuam cursos Stricto Sensu recomendados pelo MEC;  

V- Priorizar a capacitação dos servidores através da oferta de cursos de pós-

graduação; 

VI- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

VII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

CAPÍTULO X 

Das Atribuições da Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica (CNIT) 

 

Art. 45. A Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica (CNIT), diretamente 

subordinada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, é responsável por coordenar, 

planejar, assessorar, estimular, incentivar, divulgar, acompanhar e apresentar 

atividades de ciência e tecnologia. 

 

Art. 46. À Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica (CNIT) compete:  

I- Planejar e assessorar os superiores hierárquicos nas ações de pesquisa e 

inovação, buscando o cumprimento das metas estabelecidas junto à PROPEX;  

II- Supervisionar as atividades e ações desenvolvidas pelo Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) do IFS;  

III- Estimular a participação dos membros do NIT em eventos científicos, 

capacitação e treinamentos para consolidar a formação dos servidores na área 

de Propriedade Intelectual;  

IV- Incentivar e divulgar a inovação tecnológica no IFS;  

V- Coordenar os depósitos de patentes e registros de Propriedade Intelectual junto 

ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI);  
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VI- Acompanhar os projetos desenvolvidos no âmbito do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento tecnológico, que estejam relacionadas à 

inovação; 

VII- Cumprir e fiscalizar o cumprimento do Regimento do Núcleo de Inovação 

Tecnológica, aprovado pelo Conselho Superior; 

VIII- Apresentar aos superiores hierárquicos relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

IX- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

Parágrafo Único: O Núcleo de Inovação Tecnológica deverá possuir regimento 

próprio, aprovado pelo Conselho Superior; 

 

CAPÍTULO XI 

Das Atribuições Do Polo de Pesquisa Inovação Tecnológica (PPITA) 

 

Art. 47. O Polo de Inovação Tecnológica (PPITA), diretamente subordinado à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Extensão, é responsável por planejar, instituir, gerir e 

assessorar a PROPEX nas atividades de inovação tecnológica, pesquisa e extensão. 

 

Art. 48. Ao Pólo de Inovação Tecnológica compete:  

I. Propor e gerenciar acordos, contratos e outros instrumentos congêneres, 

bem como participação em consórcios com instituições públicas e privadas, 

nacionais e/ou internacionais, objetivando a execução de programas, 

projetos de pesquisa e desenvolvimento; 

II. Promover e apoiar atividades de inovação tecnológica, geração e 

transferência de tecnologia, bem como prestação de serviços técnicos a 

empresas do setor, emitindo relatórios e pareceres técnicos, em 

conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais; 

III. Desenvolver projetos tecnológicos que potencializem as vocações regionais 

que introduzam a inovação nos arranjos locais de produção, viabilizem e 

potencializem a diversificação da matriz produtiva regional e o 

desenvolvimento sustentável do meio-ambiente com qualidade de vida; 
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IV. Implementar políticas de integração com Instituições de Ensino Superior, 

Institutos e Centros de pesquisa no Brasil e no exterior; 

V. Colaborar com organizações públicas e/ou privadas, nacionais ou 

internacionais, para obtenção de incentivos financeiros ou fiscais de fontes 

diversas; 

VI. Estimular a geração e a transferência de conhecimento e tecnologias do 

IFS para empreendimentos de interesse da sociedade, voltados ao 

desenvolvimento e produção de bens, processos e serviços inovadores; 

VII. Aproximar a comunidade técnica e acadêmica do IFS das organizações de 

base tecnológica e de desenvolvimento social, inovadores e de alta 

qualificação, criando oportunidades para geração de produtos, processos e 

serviços inovadores; 

VIII. Apoiar iniciativas que estimulem a visão empreendedora nos ambientes 

acadêmico, empresarial e social; 

IX. Estimular o desenvolvimento de empreendimentos alinhados com o 

contexto da sustentabilidade, nas dimensões tecnológica, ambiental e 

econômica. 

 

CAPÍTULO XII 

Das atribuições do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

Art. 49. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), diretamente subordinado à Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Extensão, é responsável por assessorar, propor, emitir, manter, 

acompanhar, receber, requerer, comunicar, registrar, apresentar atividades de ética 

nas áreas de pesquisa aplicada, inovação e extensão. 

 

Art. 50. O Comitê de Ética em Pesquisa compete:  

I- Prestar assessoramento à Reitoria do IFS, ao Colégio de Dirigentes e à Pró-

Reitoria de Pesquisa Aplicada, Inovação e Extensão do IFS no desenvolvimento 

das atividades de planejamento e coordenação de projetos de pesquisa que 
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envolvam seres humanos de forma direta ou indireta, ou material dele advindo, 

como objeto de investigação científica; 

II- Propor ao Colégio de Dirigentes normas, critérios, medidas e procedimentos a 

serem adotados pela comunidade acadêmico-científica do IFS que preservem a 

individualidade, dignidade, privacidade, integridade e os direitos das pessoas 

sujeitos de pesquisa, assegurando a prática de atividades éticas, de segurança 

e de conduta humanizada nas ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças; 

III- Emitir parecer sobre a pertinência e alcance sócio científico de pesquisas que 

envolvam questões éticas referidas a seres humanos, ou ainda, a aspectos de 

biossegurança, ficando a aprovação dos respectivos protocolos condicionada 

aos termos do parecer; 

IV- Manter a guarda confidencial de todos os dados, informações, protocolos e 

relatórios de pesquisa obtidos na execução de suas tarefas e que ficarão ao 

dispor das autoridades competentes; 

V- Acompanhar, por meio de relatórios parciais e finais, a execução de projetos de 

pesquisa que tenham recebido seu parecer; 

VI- Receber denúncias sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal de 

um estudo, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão do projeto 

de pesquisa ou extensão; 

VII- Requerer, de ofício ou em caso de denúncia, a instauração de sindicância sobre 

irregularidades de natureza ética cometidas nas pesquisas; 

VIII- Comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da 

Saúde (MS), bem como, no que couber, a outras instâncias, comprovação de 

irregularidades de que trata o inciso anterior; 

IX- Registrar, sob forma de ata, as ocorrências e decisões tomadas em suas 

reuniões; 

X- Fomentar a reflexão ética sobre a ciência e a tecnologia; 

XI- Propor alterações nos procedimentos das pesquisas a serem realizadas, com 

vistas a questões éticas; 

XII- Manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS. 
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XIII- Revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, cabendo-

lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre ética da pesquisa a ser 

desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar a integridade e os 

direitos dos voluntários participantes nas referidas pesquisas; 

XIV- Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, identificando com clareza o ensaio, documentos estudados e data de 

revisão; 

XV- Apresentar à PROPEX relatórios periódicos das atividades desenvolvidas; 

XVI- Elaborar regimento próprio definindo os procedimentos a serem observados 

pela Comissão, pelos pesquisadores e voluntários participantes das pesquisas; 

XVII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 

CAPÍTULO XIII 

Da Tramitação e Avaliação  

 

Art. 51. As propostas e relatórios de Programas e/ou Projetos de Pesquisa aplicada, 

inovação e Extensão serão elaborados em conformidade com editais publicados pela 

PROPEX, em sistema oficial da Instituição, possibilitando acesso público. 

Parágrafo único – Os Programas e/ou Projetos de Pesquisa aplicada, inovação e 

Extensão decorrentes de Convênios externos deverão ser encaminhados a PROPEX 

para análise 

 

Art. 52. Os projetos submetidos, sob a égide dos respectivos editais, que concorrerão 

a bolsas e/ou auxílio financeiro, serão enviados por sistema eletrônico em PDF sem 

identificação da autoria e avaliados considerando os seguintes aspectos:  

I - Contribuição para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico, Qualidade 

técnica, Viabilidade de execução, Análise do Currículo Lattes do 

Orientador/Coordenador, Participação em grupos de pesquisa cadastrados no 

CNPq e certificados pelo IFS, sendo que os três primeiros itens serão avaliados 

por avaliadores com titulação de doutor externos ao IFS e credenciados como 

tal. 
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II- A Análise do Currículo Lattes do Orientador/Coordenador do projeto se dará 

através de critérios estabelecidos, organizados em barema, o qual considerará 

as atividades realizadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

III - A participação em grupos de pesquisa deverá considerar à produção sob 

critérios estabelecidos, organizados em barema, o qual considerará as 

atividades realizadas nos últimos 5 (cinco) anos, em quais deverão constar a 

participação de pelo menos dois membros do referido grupo. 

 

Art.53.  São circunstâncias que impossibilitam a participação de avaliadores na banca 

examinadora: 

I – a verificação de quaisquer das hipóteses de impedimento e suspeição de 

servidores previstas nos artigos 18 e 20 da Lei 9.784/1999 (Lei do Processo 

Administrativo Federal); 

II – a verificação de quaisquer das hipóteses de impedimento e suspeição 

aplicáveis aos juízes previstas nos artigos 144 e 145 da Lei 13.105/2015 

(Código de Processo Civil); 

III – a existência de vínculo afetivo entre o candidato e o avaliador, como, por 

exemplo, a predileção na relação entre professor e aluno; 

IV - a existência de vínculo social entre o candidato e o avaliador, como, por 

exemplo, o apadrinhamento religioso de filho, as relações de tutela, curatela e 

guarda e a participação comum em sociedade empresarial; 

V – a existência de vínculo profissional ou funcional entre o candidato e o 

avaliador, como, por exemplo, relação hierárquico-funcional imediata; 

VI – a existência de vínculo acadêmico entre o candidato e o avaliador, como, 

por exemplo, a co-participação em livros, artigos ou trabalhos científicos que 

tenham sido publicados nos últimos cinco anos contados da data da publicação 

do edital de seleção, a relação de orientação em cursos de pós-graduação e a 

participação em grupos de pesquisa no âmbito de parcerias interinstitucionais. 
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CAPÍTULO XIV 

Da Certificação 

 

Art. 54. Os participantes de Programas e/ou Projetos de Pesquisa e Extensão terão 

direito a certificados/declarações, conforme dados fornecidos nos relatórios parcial 

e/ou final. 

 

CAPÍTULO XV 

Das Bolsas de Pesquisa e de Extensão e Auxílio Financeiro 

 

Art. 55. Serão concedidas bolsas para discentes oriundas de recurso do IFS, conforme 

disponibilidade orçamentária do Instituto, bem como bolsas oriundas de agências de 

fomento, a exemplo CNPq, FAPITEC, CAPES dentre outras. 

 

§ 1º Será concedida uma única bolsa ao discente de projeto de pesquisa aplicada, 

inovação ou extensão, durante o período de execução do projeto. 

§ 2º Será concedido ao Coordenador/Coordenador Adjunto do projeto de pesquisa 

aplicada, inovação e/ou extensão, em cota única, o Auxílio Financeiro ao Projeto, 

visando subsidiar os custos do mesmo, podendo acumular até três auxílios financeiros, 

em eixos distintos, a saber, pesquisa aplicada, inovação ou extensão 

§ 3º Será realizado o pagamento ao instrutor do Curso de Extensão, com base na 

hora-aula por nível de formação, regulamentado pela tabela de remuneração, contida 

na Resolução 64/2016. 

 

Art. 56. É responsabilidade do discente informar a cada seleção sua condição de 

bolsista em quaisquer Programas e/ou Projetos desenvolvidos no âmbito do Instituto. 

 

Art. 57. É vedado ao discente e ao servidor do IFS o acúmulo de bolsas, exceto nos 

casos previstos em norma específica ou expressamente autorizados pelos editais de 

Programas e/ou Projetos de Pesquisa aplicada, inovação e Extensão. 
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Parágrafo único – Irregularidades apuradas a posteriori, implicarão na suspensão e/ou 

cancelamento imediato da bolsa do discente, ou bolsa do servidor, e/ou Auxílio 

Financeiro ao Projeto e ressarcimento ao erário, quando for o caso. 

 

Art. 58. O auxílio concedido só permite despesas efetuadas dentro do período de 

vigência constante nos editais das Pró-reitorias pertinentes, obedecidos os prazos 

estabelecidos no edital. 

Art.59. Não serão custeadas com o auxílio financeiro as despesas com bolsas, diárias 

e passagens.  

  

Art.60. O pagamento do auxílio financeiro previsto nos projetos será realizado 

diretamente pela Pró-reitoria de Administração e de Planejamento mediante 

solicitação das Pró-reitorias pertinentes. 

 

Art.61. Os bens permanentes adquiridos deverão ser adquiridos no nome do 

Orientador/Coordenador do projeto, para posterior, tombamento e incorporação ao 

patrimônio da Reitoria ou do campus, conforme indicado pela PROPEX. 

 

Art.62. O Orientador/Coordenador deverá adotar os seguintes cuidados básicos para a 

aplicação dos recursos:  

I – Realizar pesquisa de preços, por meio de no mínimo 03 (três) orçamentos, 

realizando a aquisição do item de menor preço;  

II – Na impossibilidade de atendimento do item acima, o beneficiário deverá 

apresentar justificativa da não realização dos três orçamentos ou da aquisição do item 

que não seja o de menor preço;  

III – Realizar as despesas exclusivamente dentro do período de execução do projeto; 

 IV – Realizar apenas as despesas indicadas e aprovadas no projeto submetido aos 

editais da PROPEX, salvo modificações autorizadas por esta Pró- reitoria;  

V – Controlar o saldo financeiro concedido, dada a vedação para a realização de 

despesa sem que haja saldo suficiente para seu atendimento.  
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Parágrafo único: Os orçamentos citados no inciso II devem ser emitidos pela 

empresa/prestador de serviço consultada, contendo CNPJ/CPF, descrição do item, 

valor unitário, valor total e assinatura do responsável pela informação.  

 

Art. 63. É vedado ao beneficiário: 

 I – Utilizar o recurso financeiro para qualquer outra finalidade que não a definida e 

aprovada no projeto; 

 II – Utilizar os recursos depositados na conta específica a título de empréstimo 

pessoal ou a outrem para reposição futura; 

 III – Efetuar gastos de recursos aprovados de forma diferente ao disposto no projeto, 

salvo se a alteração for autorizada de forma prévia e expressa pela Pró-reitoria 

pertinente; 

 IV – Utilizar os recursos aprovados para realização de obras/reformas nas 

dependências da Instituição, sem prévia autorização formal;  

V – Executar despesas fora do período de vigência estabelecidos nos editais da 

PROPEX;  

VI – Contratar serviços de pessoa física ou jurídica para realização de atividades que 

devem ser desenvolvidas pela própria Instituição, por intermédio de seu quadro de 

pessoal;  

VII - Gastos com publicação de livros, assinaturas de revistas, periódicos e anais;  

VIII - Tradução de artigos, revistas, livros e outros; 

IX - Pagamento de despesas com combustível realizadas por pessoas físicas; 

X - Compras de passagens rodoviárias e aéreas (interestaduais e internacionais); 

XI - Pagamento de despesas operacionais, tais como contas de telefone, Internet, 

dentre outras; 
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CAPÍTULO XVI 

Da Participação em Eventos 

 

Art. 64. A participação de servidores em Eventos de Capacitação poderá ser custeada 

pelo IFS de acordo com a disponibilidade orçamentária e interesse da Instituição, 

considerando os seguintes critérios: 

§ 1º A relevância do trabalho de pesquisa aplicada, inovação e/ou extensão para o 

IFS e sua comunidade. 

§ 2º O quantitativo de servidores e alunos do IFS envolvidos na pesquisa aplicada, 

inovação e/ou extensão. 

§ 3º O Cadastro do servidor no Grupo de Pesquisa certificado pela DPI junto ao 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

§ 4º Apresentação da certificação de aceite do trabalho de pesquisa aplicada, 

inovação e/ou extensão para posterior análise da PROPEX. 

Parágrafo Único - O servidor contemplado com ajuda de custo deverá apresentar 

relatório das atividades desenvolvidas durante o evento, de acordo com modelo 

disponibilizado pela PROPEX, no prazo máximo de cinco dias úteis após seu retorno. 

 

CAPÍTULO XVII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 65. Este Regulamento poderá ser reformado ou emendado, com a aprovação do 

Conselho Superior: 

§ 1º Por motivo de lei ou alteração do Estatuto e/ou do Regimento do IFS. 

§ 2º Por alterações emanadas e aprovadas no âmbito do Conselho Superior. 

 

Art. 66. Os casos excepcionais ou omissos a este Regulamento serão resolvidos pela 

PROPEX, ouvidos os órgãos interessados. 

 

Art. 67. O presente Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho 

Superior, revogadas as disposições em contrário. 
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