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RESOLUÇÃO Nº 001/2017 – IHAC/CPF 
 
Regulamenta o processo de registro, aprovação e acompanhamento de projetos de 
pesquisa e extensão/ensino no âmbito do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 
(IHAC) do Campus Paulo Freire (CPF) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
 
A Congregação do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) do Campus Paulo 
Freire (CPF) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), no uso de suas 
atribuições, atendendo às deliberações do plenário, e considerando: 
 
a. A importância de regularizar o processo de registro, aprovação e acompanhamento de 
projetos de Pesquisa e Extensão/Ensino para fins de editais de financiamentos, bolsas e 
comprovação da destinação de carga horária; 
 
b. A importância de especificar modelos e normas para o cadastro dos projetos de 
pesquisa e extensão. 
 
 

RESOLVE: 
 
 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. Entende-se como projeto de pesquisa as atividades desenvolvidas em pesquisa 
básica ou aplicada. 
 
Parágrafo único. Pesquisa básica é o estudo teórico ou experimental que visa contribuir 
de forma original e incremental para a compreensão dos fatos, fenômenos observáveis ou 
teorias. Pesquisa aplicada é realizada para determinar os possíveis usos para as 
descobertas da pesquisa básica ou para definir novos métodos ou maneiras de alcançar 
certo objetivo específico e predeterminado. 
 
Art. 2º. Entende-se como projeto de extensão/ensino ações que envolvam consultorias, 
assessorias, cursos, simpósios, conferências, seminários, debates, palestras, ações sociais, 
artísticas, esportivas e outras afins, elaborado por meio de propostas individuais ou 
coletivas. 
 
Parágrafo único. Os projetos exclusivamente de ensino têm como característica as 
atividades de ensino e aprendizagem que abrangem uma dimensão que extrapola o âmbito 
daquelas propostas nos Planos de Ensino e Aprendizagem (PEAs) dos Componentes 
Curriculares. 
 
Art. 3º. Os projetos e relatórios finais de pesquisa e extensão/ensino deverão ser 
elaborados em modelos propostos por esta resolução, constantes nos Anexos. 
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Art. 4º. Os projetos de pesquisa e extensão/ensino podem ser elaborados e apresentados 
por docentes ou técnicos administrados do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 
(IHAC) do Campus Paulo Freire (CPF) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
Parágrafo único. A elaboração e execução dos projetos de pesquisa e extensão/ensino 
podem ser de caráter individual ou em equipe. 
 

CAPÍTULO 2 
PROCESSO DE REGISTRO E APROVAÇÃO 

 
Art. 5º. Para iniciar o processo de registro e aprovação dos projetos de pesquisa e 
extensão/ensino, o solicitante deve entregar na Secretaria Executiva do Campus Paulo 
Freire, os seguintes documentos: 
a. Cópia impressa e digital do projeto de pesquisa e extensão/ensino; e 
b. Memorando solicitando o início do processo de registro e aprovação do projeto, 
devendo este documento ser destinado ao Decanato do IHAC. 
 
Art. 6º. O fluxo de tramitação do processo de registro e aprovação dos projetos no IHAC 
do CPF será iniciado na Secretaria Executiva, a qual irá receber e repassar para o 
Decanato, que, por sua vez, destinará um membro da congregação para emitir parecer de 
aprovação ou não do projeto, cabendo a Congregação aceitar ou rejeitar o parecer. 
 
§ 1º. A aprovação de projeto não será feita por mérito científico, artístico ou cultural. 
 
§ 2º. A aprovação de projeto pautará na verificação de preenchimento correto de todos os 
itens dos modelos de projeto propostos. 
 
§ 3º. Os itens “Orçamento Financeiro Detalhado” e “Cronograma de Atividades” serão 
os únicos itens que devem ser avaliados criteriosamente, pois podem envolver o 
planejamento financeiro e físico do IHAC do CPF.  
 
Art. 7º. Os projetos de pesquisa que envolvem pesquisa com animais ou seres humanos 
deverão ter aprovação inicialmente no Comitê de Ética antes do início do processo de 
registro e aprovação na Congregação do IHAC no CPF da UFSB. 
 
Art. 8º. Após os projetos serem aprovados e registrados na Congregação do IHAC do 
CPF, o período de execução será o que foi estipulado no item Cronograma de Execução 
dos projetos. 
 
Art. 9º. Caso ocorra alguma alteração no decorrer da execução do projeto, o coordenador 
deverá informar via memorando o Decanato do IHAC, o qual irá avaliar e registrar no 
histórico do projeto a alteração. As alterações que devem ser informadas são: título, 
objetivos, equipe executora, orçamento do projeto e período de execução. Para as demais 
alterações, não há necessidade de informar. 
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Parágrafo único. O memorando que informa as alterações deve ser entregue na secretaria 
executiva, que encaminhará ao Decanato do IHAC para avaliação e registro. 
 

CAPÍTULO 3 
FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL 

 
Art. 10º. Finalizado o período de execução do projeto, a equipe ou líder, deverá 
apresentar o relatório final do projeto, para finalizar o registro, cadastro e certificação do 
projeto. 
 
Parágrafo único. O relatório final deverá ser elaborado em formato específico. O modelo 
de formato está contido nos Anexos. 
 
Art. 11º. Para apresentação do relatório final dos projetos, o solicitante deverá entregar à 
Secretaria Executiva do Campus Paulo Freire os seguintes documentos: 
 
a. Cópia impressa e digital do relatório final de pesquisa e extensão/ensino; e 
 
b. Memorando destinado ao Decanato do IHAC, solicitando a finalização do processo de 
registro do projeto. 
 
Art. 12º. O fluxo de tramitação de finalização do processo de registro e apresentação de 
relatório final dos projetos no IHAC do CPF será iniciado na Secretaria Executiva, a qual 
irá receber e repassar para o Decanato, que, por sua vez, destinará um membro da 
congregação para emitir parecer de aprovação ou não do relatório final de projeto, para 
fins de certificação de conclusão do projeto, cabendo a Congregação aceitar ou rejeitar o 
parecer. 
 
§ 1º. A aprovação do relatório final de projeto não será feita por mérito científico, artístico 
ou cultural. 
 
§ 2º. A aprovação de relatório final de projeto pautará somente na verificação de 
preenchimento correto de todos os itens dos modelos de projeto propostos. 
 
 
 

Teixeira de Freitas, 09 de outubro de 2017. 
 
 

Fabrício Luchesi Forgerini 
Decano do IHAC 

Campus Paulo Freire - UFSB 


