UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2016 - PROPESP, de 11 de janeiro de 2016
EMENTA: Estabelece Normas para a Execução da Iniciação Científica na Modalidade
Voluntária.
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e II do art. 10
do regimento desta Universidade,
RESOLVE:
Art. 1º. Estruturar Normas para a Execução da Iniciação Científica na Modalidade
Voluntária,
Art. 2º. Esta modalidade atenderá aos projetos de pesquisa classificados com mérito
científico ao Edital vigente e que não forem contemplados com bolsa ofertada pelos
órgãos de fomento.
Art. 3º. Caberá a Coordenação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação (COAD) de cada Centro, encaminhar a PROPESP um
documento formal dos interessados em conduzir os projetos de pesquisa na
Modalidade Voluntária (sem bolsa), até 15 (quinze) dias após a divulgação do
resultado final de todo o processo de concessão de bolsas de iniciação científica
previstas no edital.
Art. 4º. Os projetos deverão obedecer ao encaminhamento das documentações
exigidas pela PROPESP no cumprimento dos prazos improrrogáveis.
Art. 5º. A iniciação científica na modalidade voluntária será submetida aos mesmos
critérios evidenciados no Edital referido a submissão.
Art. 6º. Esta normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Universidade do Estado do Pará, em 11 de janeiro de 2016.
Valeria Marques Ferreira Normando
Diretora de Desenvolvimento a Pesquisa
Antonia Margareth Moita Sá
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação

MODELO DE SOLICITAÇÃO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA MODALIDADE
VOLUNTÁRIA

A (o)
Prof. (a) Dr. (a)
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade do Estado do Pará

A Coordenação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensão
e

Pós-Graduação

(COAD)

do

Centro

______________________________________,

de
Campus

________________________ da Universidade do Estado do Pará encaminha o
projeto intitulado ______________________________________________________
sob

a

responsabilidade

do

(a)

professor

(a)

pesquisador

(a)

_____________________________________________________________________
para a concessão de desenvolvimento deste projeto, na MODALIDADE VOLUNTÁRIA
(sem bolsa), por esta Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
O projeto que terá a vigência de no máximo 12 (doze) meses encaminhará a
PROPESP o relatório parcial até o sexto mês e o relatório final até o último dia útil de
vigência do prazo máximo.

Data: ________/ ____________/ ____________

____________________________________________
Assinatura do (a) coordenador (a) da COAD

____________________________________________
Assinatura do (a) pesquisador (a) responsável

