RESOLUÇÃO Nº 219 DE 25 DE OUTUBRO DE 2018
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Pampa, em
sua 85ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de outubro de 2018 no Auditório do
Campus Bagé, em uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 16 do
Estatuto da Universidade, Art. 12 do Regimento Geral, Art. 10 do Regimento do
CONSUNI, Resolução nº 33/2011 e de acordo com a proposta constante no
Processo nº 23100.001172/2017-24,

RESOLVE:
APROVAR o seguinte REGIMENTO DA COMISSÃO SUPERIOR DE
PESQUISA.

Art. 1º Este Regimento disciplina a organização e o funcionamento da
Comissão Superior de Pesquisa (CSP) da Universidade Federal do Pampa.
Art. 2º A CSP é um órgão consultivo, normativo e deliberativo na área
específica de sua competência.

DA ESTRUTURA
Art. 3º Compõem a Comissão Superior de Pesquisa:
I.
-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
II.
Comissão Local de
Pesquisa, por campus, ou o Coordenador Acadêmico;
III.
-administrativos em
campi
IV.
pesquisa locais, eleitos entre os representantes desta categoria.
§
-Reitor de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
§2º Na falta ou no impedimento do Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação, assumirá a coordenação o membro docente da CSP mais antigo em
exercício na UNIPAMPA.
§
-administrativos em educação
§
em educação

-administrativos

§
substitutos definidos de acordo com o Regimento Interno do Campus

§
suplentes indicados da mesma forma que os representantes titulares e com o
mesmo período de mandato.

DAS COMP
Art. 4
ao CONSUNI:

s

Projeto Institucional;
II. propor as diretrizes
campi

V. elaborar a proposta do seu Regimento Interno, submetendo-a ao
CONSUNI;
VI. avaliar e dar parecer sobre o uso da

pesquisa;

Art. 5
de Pesquisa:
I. avaliar e emitir parecer sobre os projetos de pesquisa encaminhados
pelos Conselhos dos campi;
desenvolvimento da pesquisa na UNIPAMPA;
parciais e finais dos projetos
de pesquisa encaminhados pelos Conselhos dos campi;
coordenados por pesquisadores da Universidade, certificando os grupos, quando
for o caso;
V. acompanha

Universidade;
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CONSUNI.
Art. 6º A CSP escolhe, entre seus membros, o seu representante no
CONSUNI, observada a i
Parágrafo único. O mandato do representante da CSP no CONSUNI é de 2
(dois) anos, sendo permitida uma recondução em mandatos sucessivos.

Art. 7º As indicações dos membros técnico-administrativos em educação e
discentes a compor a Comissão Superior de Pesquisa são realizadas sob
supervisão da Comissão Eleitoral Geral e registradas em ata por essa
homologada.
Art. 8º Podem se candidatar para representação discente na CSP os
discentes membros das Comissões Locais de Pesquisa (CLP) dos campi da
UNIPAMPA.
Art. 9º Podem se candidatar para representação dos técnico-administrativos
em educação na CSP os técnico-administrativos em educação membros das
Comissões Locais de Pesquisa dos campi da UNIPAMPA.
Art. 10
independente da Unidade de exercício.
Art. 11

DO FUNCIONAMENTO

Quorum
Art. 12
mais 1 (um) de seus membros.
Art. 13
Coordenador ou por metade mais 1 (um) de seus
§
§
§
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§4º O conselh

§ 5º As convocações para reuniões extraordin
que o previsto no caput
justificadas pela Coordenação da CSP.
Art. 14
qualquer das unidades, sendo permitida, e
mesma unidade.
Art. 15 Perde o mandato o representante eleito que:
ou a 4 (quatro) alternadas da Comissão;
II. tiver sofrido penalidade administrativa na forma da lei ou estabelecida
neste Regimento.

a Coordenação da
Comissão.
Art. 16

quorum

do total de seus membros.

Da Coordenação
Art. 17
pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
Art. 18
I.
II.
III.
IV.
V.
interno, externo e judicial;
VI.
VII.
VIII. cumprir e fazer cumprir este Regimento;
IX.
X.
Art. 19
debates e neles intervindo para
esclarecimentos;
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Da Secretaria
Art. 20
quem compete:
I. coordenar, administrativamente, todos os trabalhos da CSP;

III.
da CSP;

V. auxiliar e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Coordenador
VII. elabora
conselheiros;
na CSP;
IX. manter atuali

complementares;

CSP;

XIV. p

Dos Membros da CSP
Art. 21 Compete aos membros da CSP:
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designadas pela CSP;

Da Relatoria
Art. 22
de Pesquisa.
servidores
especialistas visando a fundamentar seus pareceres.
Art. 23

III. enviar o parecer
vigente neste Regimento;
Coordenação.

Das Sessões
Art. 24
comun
§
§
CSP.
Art. 25
§
publicadas no portal da UNIPAMPA.
§
Comissão para consulta a qualquer momento.
Art. 26

Art. 27

pauta.
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Art. 28

§1º O
§
do solicitante no prazo de 10 (dez) dias
§3º

Art. 29
membros da CSP.
Art. 30

-se em ata os resultados.

Art. 31
qualidade, nos casos de empate.

Dos Vetos
Art. 32
tomadas.
Art. 33 O veto possibilitará a apresentação de novas propostas sobre a
matéria.
Art. 34 Sobre o veto do Reitor, cabe recurso ao CONSUNI.

CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES LOCAIS DE PESQUISA
Art. 35 São competências das Comissões Locais de Pesquisa:
campus;
III. elaborar a proposta do seu Regimento Interno, submetendo-a ao
Conselho do Campus;
IV. assessorar a Direção e o Conselho do Campus
V. avaliar e emitir parecer sobre os projetos de pesquisa encaminhados
pelos pesquisadores dos campi;
VI.
da pesquisa na UNIPAMPA;
encaminhados pelos pesquisadores dos campi;
VII. acompanhar o desenvolvimento de ati
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Conselho do Campus.
Art. 36 São competências dos Coordenadores das Comissões Locais de
Pesquisa:
I.
II.
III.
IV.
V.
interno, externo e judicial;
VI.
VII.
cumprir e fazer cumprir este Regimento;
VIII.

role

Art. 37

Art. 38

Marco Antonio Fontoura Hansen
Reitor
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