
Seção VII

Da Comissão de Pesquisa

Art 67 - As atividades de pesquisa serão coordenadas pela Comissão de Pesquisa
constituída por:

I - 5 (cinco) docentes pertencentes ao quadro permanente do Instituto de
Química, portadores do título de doutor ou equivalente, que exerçam atividades de pesquisa
na Unidade.

II - 1 (um) técnico-administrativo pertencente ao quadro permanente do Instituto
de Química, portador de título de pós-graduação stricto sensu que exerça atividades de
pesquisa na Unidade.

III - 1 (um) representante discente, aluno de Pós-Graduação do Instituto de
Química, eleito por seus pares na forma da lei.

§ 1° -  O mandato dos representantes docentes e técnicos-administrativo na
Comissão de Pesquisa será de 2 (dois) anos e dos representantes discentes de 1 (um) ano,
permitida uma recondução em ambos os casos.

§ 2° -  A representação docente terá 2 (dois) suplentes e a dos técnicos-
administrativos 1 (um) suplente, eleitos da mesma forma que os titulares respectivos.

§ 3° -  O representante discente, na Comissão de Pesquisa, terá 1 (um) suplente
indicado da mesma forma que o titular respectivo.

Art 68 - A Comissão de Pesquisa terá um Coordenador e um Coordenador
Substituto eleitos nos termos do Regimento Geral da Universidade, com mandato de 2
(dois) anos, sendo permitida uma recondução.

Parágrafo único -   O Coordenador e o Coordenador Substituto da Comissão de
Pesquisa deverão ser docentes lotados nos Departamentos do Instituto de Química.

Art 69 - Compete à Comissão de Pesquisa, além do previsto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade:

I - Avaliar, periodicamente, as atividades de pesquisa desenvolvidas na Unidade
a fim de permitir o traçado de diretrizes e o estabelecimento de uma política institucional de
pesquisa no Instituto de Química.

II - Emitir parecer sobre o mérito técnico-científico e a exeqüibilidade de planos,
projetos e programas de pesquisa do Instituto de Química a serem apreciados pelo
Conselho da Unidade.

III - Emitir parecer sobre convênios e contratos que envolvam atividades de
pesquisa, a serem firmados pelo Instituto de Química, para apreciação do Conselho da
Unidade.
 


