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APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento Política e Regulamento da Pesquisa da FLT constitui-se num 
conjunto de fundamentos conceituais e normas com o objetivo de orientar as ações 
acadêmicas no âmbito da pesquisa na FLT. Seu referencial mais amplo é o PDI – Plano 
de Desenvolvimento Institucional vigente.  
Entende-se que a FLT, como IES – Instituição de Ensino Superior comprometida com a 
sociedade brasileira, possui uma função de produtora do conhecimento, além de suas 
funções de formação e difusão desse conhecimento. Isso faz dela um local fecundo na 
construção de conhecimento e ciência, alcançáveis através da pesquisa científica. A 
pesquisa pode ser definida como um processo que tem como meta gerar novos 
conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento já existente. Consiste 
num processo de aprendizagem, tanto do indivíduo que a realiza quanto da instituição 
e da sociedade na qual ela se desenvolve. Tal pesquisa envolve, por sua vez, duas 
dimensões fundamentais: a do produto (resultado) e do processo. Para que o 
produto/resultado sejam atingidos é fundamental que a IES incentive e promova a 
pesquisa em seus múltiplos aspectos. Pois a pesquisa é realizada, num contexto de 
faculdade, com diferentes graus de intensidade e complexidade, tanto por parte de 
alunos quanto por parte professores/pesquisadores, partindo das salas de aula, e indo 
até os laboratórios de pesquisa mais avançados. Quando é utilizada no processo 
formativo, como estratégia de ensino, seus resultados podem ser o ensinar ao aluno, no 
fazer da sala de aula, o método de pesquisa, promover o gosto pelo ato investigativo, e 
capacitar para utilizar a metodologia apropriada. Estudantes têm, assim, a possibilidade 
e a oportunidade de aprender fazendo. Esta estratégia – de ensino com pesquisa – é  
uma forma de lançar as sementes para preparar os futuros pesquisadores e profissionais 
com senso crítico e capacidade de problematização e busca metodológica de soluções.  
Do contexto do processo formativo em uma IES faz parte, também, o ensino para a 
pesquisa que inicia na graduação, com a Iniciação Científica, tendo a finalidade de 
desenvolver uma cultura da pesquisa, e que se consolida na pós-graduação stricto 
sensu, tendo lá a finalidade de formar pesquisadores voltados para a produção de 
conhecimento. 
No espaço da produção do conhecimento, temos a atuação dos pesquisadores nos 
projetos, grupos de pesquisa que desenvolvem pesquisa acadêmica básica e aplicada. 
Enquanto na pesquisa básica prevalece, como característica primordial, a busca de 
aquisição de conhecimentos sem haver uma preocupação prática prevista, na pesquisa 
aplicada, procura-se,  através dos conhecimentos adquiridos na pesquisa básica, a 



POLÍTICA E REGULAMENTO DA PESQUISA |  FLT  

 
6 

 

utilização para aplicação prática imediata, que se traduz pela aplicação de 
conhecimentos na sociedade e na inovação nos setores em que a instituição atua. 
Determinados resultados da pesquisa feitos em uma IES podem gerar direitos de 
propriedade intelectual, envolvendo as inovações e criações realizadas por seus 
professores, acadêmicos e pesquisadores, o que requer que as instituições 
regulamentem tais direitos.  
Todo o sucesso da pesquisa feita em uma IES depende, também, da instalação de uma 
cultura e de procedimentos avaliativos. Essa avaliação é realizada pelos pares,  através 
do processo de disseminação da pesquisa nos canais formais de divulgação da ciência, 
quais sejam livros, eventos e periódicos científicos, produtos inovadores, patentes e 
registros, dentre outros.  Esses canais são fundamentais aos pesquisadores, porque 
permitem comunicar e conhecer resultados de pesquisa, estabelecer prioridades para 
as descobertas, obter o reconhecimento dos pares e credibilidade no meio técnico ou 
acadêmico. Deste modo, a avaliação é o instrumento que possibilitará que a produção 
científica na faculdade possua status reconhecido e, para isso, deverá ser realizada 
conforme os critérios de qualidade definidos pelos órgãos reguladores nacionais, no 
caso a CAPES e o CNPq, reconhecidos pela comunidade científica nacional e 
internacional. 
Visando assegurar o êxito na promoção da pesquisa, é ainda fundamental que cada IES 
defina critérios e prioridades na distribuição de recursos levando em conta a 
necessidade de que eles gerem, de um lado, a consolidação da cultura da pesquisa 
através da iniciação científica e do incentivo a núcleos e grupos de pesquisa e, de outro, 
a produção de conhecimento reconhecido pela comunidade científica nacional e 
internacional, afim de construir e consolidar uma “reputação” dessa IES como local de 
produção de conhecimento básico e aplicado. Isso exige que existam políticas de 
distribuição de recursos que estejam fundadas em critérios de produtividade e 
qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente.  
Assim, a pesquisa a ser promovida na FLT, enquanto faculdade de teologia cristã, tem a 
contribuir não apenas para uma interação maior entre a academia e igrejas cristãs, mas 
para a pesquisa e o debate público de temas de imprescindível relevância para a 
sociedade atual, como questões de cultura, ética e bioética, possibilidades e limites da 
ciência, diálogo ecumênico, diálogo inter-religioso e tudo o que diz respeito à questões 
públicas em pauta. A pesquisa da FLT possibilitará, assim, que a faculdade de teologia 
esteja promovendo pesquisas teológicas, interdisciplinares, multidisciplinares e 
transdisciplinares, contribuindo tanto para o avanço da ciência, quanto para a 
socialização dos resultados da ciência junto à população brasileira.  
A indissolubilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão é preconizada desde os 
primórdios da atuação da FLT no ensino superior, em 2001. A partir do lema institucional 
„Teologia a serviço da vida“, docentes e discentes encontram-se em constante interação 
com a comunidade, em especial com comunidades cristãs, tratando da discussão dos 
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grandes temas da existência humana, das relações entre igreja e sociedade, fé e ciência, 
ética e esperança, fazendo com que esses temas que emergem dos desafios atuais se 
tornem em objeto da pesquisa científica realizada na instituição. Assim, o compromisso 
já existente com a pesquisa e a prática já efetivada, incorporada e institucionalizada, são 
formalizados através desse documento, de modo que a instituição reafirma, assim, seu 
compromisso inalienável com a pesquisa, com a promoção de valores democráticos e 
cristãos, de igualdade e desenvolvimento social. A FLT contribui, dessa forma, para a 
formação de uma pessoa e de um profissional cidadão, sensível aos desafios da 
população, aberto a pesquisar e a buscar soluções inovativas para as perguntas e 
dilemas de nosso tempo e sociedade. Contribui, em suma, para uma teologia a serviço 
da vida. 
 
Prof. Dr. Claus Schwambach 
Diretor Geral da FLT 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES DA FLT  
 
 
 

Missão 
Promover o ensino, a pesquisa e a extensão a partir de princípios educacionais e 
teológicos cristãos, da tradição da Reforma e do Pietismo, contribuindo para a 
formação integral de pessoas que sejam livres para servir. 
 

Visão 

Ser uma Instituição de Ensino Superior de referência na formação teológica e humana 
e na gestão estratégica, de caráter cristão, em todos os níveis e espaços de sua atuação. 

 
Valores 

Quanto às tradições de fé: 
Valorização da autoridade das Escrituras Sagradas da tradição judaico-cristã como 
norma de  fé, vida e serviço;  
Afirmação da fé no Deus triuno e da exclusividade da salvação em Jesus Cristo. 
Quanto à ética: 
Promoção da dignidade e dos direitos humanos;  
Valorização de princípios éticos como amor, humildade, disposição ao diálogo, serviço 
ao próximo, inclusão social, solidariedade, justiça social e responsabilidade para com o 
meio ambiente enquanto criação de Deus;   
Honestidade acadêmico-científica e produção de conhecimentos que estejam a serviço 
da pessoa humana e da vida. 
Quanto à gestão: 
Gestão participativa, democrática e transparente; Empreendedorismo e iniciativa; 
Trabalho em equipe; Formação continuada; Respeito à diversidade humana; Liberdade 
e responsabilidade para pensar e servir; Planejamento estratégico; Sustentabilidade 
socioambiental. 
Quanto aos serviços educacionais: 
Qualidade; Tradição; Inovação; Autonomia; Excelência acadêmica e científica; 
Autoavaliação; Interdisciplinaridade e transversalidade; Internacionalização do 
conhecimento humano. 
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POLÍTICA E PROGRAMAS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA FLT 
 
No Brasil, a pesquisa, sob uma perspectiva histórica, é uma atividade recente. O tema 
começou a ganhar espaço na agenda de discussões da sociedade brasileira a partir dos 
anos 30 do século passado, no contexto da industrialização nacional, da urbanização 
e do fortalecimento da presença do Estado como agente indutor do desenvolvimento 
do país. A partir disso, foi sendo incorporada em várias universidades e regulamentada 
por várias políticas públicas.  
Com a possibilidade do credenciamento, a partir de 1999, de instituições de formação 
teológica pelo MEC, abriu-se, junto com o credenciamento das primeiras IES para a 
oferta da formação teológica, também a possibilidade de toda a pesquisa realizada no 
contexto dessas IES passasse a fazer parte do ensino superior brasileiro. Na FLT, que foi 
a 8ª instituição brasileira e a 1ª instituição catarinense a obter o credenciamento para a 
oferta de um curso de teologia no ano de 2001, a ênfase na pesquisa foi se consolidando 
aos poucos. Tal ênfase percebe-se na intensiva prática da iniciação científica no âmbito 
de graduação em teologia, e no incentivo a que professores realizassem pesquisas e as 
publicassem em veículos apropriados. Embora tais práticas venham ocorrendo a 
diversos anos, o PDI 2016-2020 da FLT registra como lacuna, e ao mesmo tempo como 
um objetivo e uma meta, a consolidação de uma política e o estabelecimento de uma 
regulamentação da pesquisa, que se dão na forma do presente documento.  
Assim, considerando os objetivos e metas definidos no PDI 2016-2020, a FLT define, 
mediante envolvimento de seus órgãos colegiados, diversas dimensões que compõem 
sua política de pesquisa e inovação.  
 

1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO NA FLT 
 
A FLT é uma faculdade de teologia, privada, filantrópica e confessional que, no que diz 
respeito à presente política de pesquisa, definiu os seguintes princípios fundamentais 
para que orientem e norteiem a pesquisa realizada na FLT: 
 

1. Pesquisa e produção de conhecimentos a serviço da pessoa humana e da vida. 
Coerente com o lema de toda formação humana promovida pela FLT, a saber, 
teologia a serviço da vida, também toda a pesquisa científica realizada na FLT 
deverá contribuir para a promoção da vida e do bem-estar humano como ser 
biopsicossocial, cultural e espiritual, e pela transformação de seu contexto e 
ambiente de vida em vista de seu bem-estar integral. Além disso, a promoção da 
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vida abrange também a atitude de cuidado e de respeito à totalidade da natureza 
e meio ambiente, enquanto cosmo dentro do qual a existência humana se 
desenrola, enquanto criação divina segundo a tradição judaico-cristã. A defesa e 
a promoção de tal sacralidade da vida humana e não humana é uma dimensão a 
ser perseguida em toda e qualquer pesquisa na FLT.  

2. Pesquisa e produção de conhecimentos a serviço dos desafios da igreja cristã, 
instituições religiosas, entidades do 3º Setor e sociedade em geral. As pesquisas 
realizadas na área da teologia cristã tem seu nascedouro principal no contexto de 
igrejas e entidades religiosas – nesse caso especialmente as de tradição cristã –, 
bem como em entidades do 3º Setor e demais instituições da sociedade civil 
organizada, junto às quais tais igrejas atuam. Assim, a pesquisa a ser desenvolvida 
haverá de considerar de forma privilegiada os desafios, questões, perguntas, 
problemas e dilemas que emergem desses setores, transformando-os em objeto 
e tema de suas abordagens, e visando encontrar respostas e proposições 
consistentes e eficazes a essas questões, capazes de auxiliar esses setores no 
enfrentamento de seus problemas e desafios. 

3. Defesa e promoção da dignidade e dos direitos humanos. Toda pesquisa a ser 
desenvolvida deverá considerar que todo ser humano, sem exceção, possui uma 
dignidade inalienável pelo simples fato de existir e ser pessoa humana, dignidade 
esta que se deixa fundamentar não somente a partir princípios religiosos e 
filosóficos, mas que também está garantida na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Por isso, cabe à pesquisa científica promovida na FLT identificar 
violações da dignidade humana em suas causas e consequências, e contribuir para 
a superação de problemas e busca de soluções que promovam a dignidade 
humana e a defesa dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas.  

4. Valorização de princípios coerentes com a ética social de amor ao próximo e da 
justiça social. De acordo com o rico legado da tradição judaico-cristã que 
preconiza o amor ao próximo como máxima ética para a convivência humana em 
sociedade, bem como de acordo com os princípios éticos definidos na Missão, na 
Visão e nos Valores da FLT, em cima dos quais também é construído o conceito 
de justiça social, a pesquisa científica a ser realizada na FLT deveria contribuir para 
fortalecer todo um conjunto de condutas da ética social voltadas para amor 
abnegado ao próximo, a humildade, a disposição ao diálogo, o serviço ao próximo, 
a inclusão social, a solidariedade e a justiça social. Isso tudo implica, ao mesmo 
tempo, na capacidade de indignação diante de qualquer forma de injustiça e de 
perda da dignidade humana; no respeito às diferenças culturais, de classe social, 
étnicas, de sexo, de opções de vida, de estilos pessoais, entre outros. 

5. Transformação social através da transformação humana. A defesa desse 
princípio implica em assumir uma postura política voltada para o 
desenvolvimento de um processo investigativo e pedagógico vinculado 



POLÍTICA E REGULAMENTO DA PESQUISA |  FLT  

 
11 

 

organicamente com os processos sociais, comprometido com a construção de 
práticas orientadas pela justiça social, pela visão democrática, por valores 
humanistas e coletivistas inspirados na tradição judaico-cristã e em diálogo com 
outras tradições do saber humano, o que requer a integração da Pesquisa com a 
Extensão e o Ensino, além do esforço permanente para subsidiar a elaboração de 
políticas que atendam às necessidades oriundas dos processos de 
desenvolvimento.  

6. Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. A relevância social e 
científica das atividades de pesquisa e sua contribuição para a transformação 
social pressupõem a articulação dialética entre a teoria e a prática, num diálogo 
permanente entre as três áreas-fim de qualquer IES. 

7. Fomento e promoção da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade e, 
sempre que possível, da transdisciplinaridade. Esse princípio está contemplado 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que orientam para o pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade. São três maneiras ou perspectivas de promover a 
articulação entre as disciplinas, tanto entre as várias disciplinas dentro de uma 
área do saber, como entre as disciplinas de mais áreas do saber, sempre visando 
um propósito comum. A adoção desse princípio na pesquisa da FLT requer que 
sejam criados espaços e tempos de interlocução não somente de diferentes 
saberes e disciplinas dentro da área do saber, p. ex., da teologia, mas também  de 
diferentes saberes e áreas do saber entre si, buscando a formulação de questões 
mais complexas e de interpretações mais abrangentes, assim como uma 
intervenção mais crítica e qualificada na realidade humana e social. Por 
interdisciplinaridade entende-se aqui um diálogo entre as disciplinas. Consiste 
em uma forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma 
disciplina com outras disciplinas e mesmo com outras áreas de conhecimento. É, 
assim, uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas, proporcionando 
um diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a compreensão da 
realidade. A interdisciplinaridade oferece, portanto, uma nova postura diante do 
conhecimento, uma mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, 
em busca do ser como pessoa integral. A interdisciplinaridade visa garantir a 
construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das 
disciplinas. Por multidisciplinaridade  entende-se aqui a situação em que há mais 
de uma área de conhecimento em um determinando projeto ou propósito de 
ensino ou pesquisa, mas cada uma destas áreas mantêm seus métodos e teorias 
em perspectiva, sendo cada qual destes, em sua especificidade, colocado à serviço 
da resolução de um problema comum a estas áreas, e aberto a receber impulsos 
destas várias áreas. A multidisciplinaridade serve para resolver problemas 
imediatos a partir de múltiplos e diferentes saberes. Por transdisciplinaridade 
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entende-se um princípio teórico que busca uma intercomunicação entre as 
disciplinas, tratando efetivamente de um tema comum (transversal). Trata-se de 
um nível bem superior e complexo de integração contínua e ininterrupta dos 
conhecimentos tal como conhecemos hoje, sendo por isso vista até mesmo como 
utópica por alguns educadores. Neste caso, não há mais disciplinas segmentadas, 
mas o propósito da vida e do conhecimento é a relação complexa dos diversos 
saberes que se integram. É um processo dialógico onde as relações disciplinares 
não estão mais em foco, não são mais importantes. Ou seja, na 
transdisciplinaridade não existem fronteiras entre as disciplinas.  A ideia de 
transdiciplinaridade promove a superação do conceito de disciplina, que 
configura-se pela departamentalização do saber em diversas matérias. A 
transdisciplinaridade é, por isso, um princípio do qual decorrem várias 
consequências práticas, tanto nas metodologias de ensino quanto na proposta 
curricular e pedagógica. Ela considera que embora cada um dos campos guarde 
suas especificidades, há entre eles um intercâmbio permanente, formando novos 
campos. Dessa forma, a interdisciplinaridade seria uma forma de se chegar à 
transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade considera um diálogo entre as 
disciplinas, porém continua estruturada nas esferas da disciplinaridade. A 
transdiciplinaridade, por sua vez, alcançaria um estágio onde não haveria mais 
fronteiras entre as disciplinas e se consideraria outras fontes e níveis de 
conhecimento. Dado o grau de complexidade e até dificuldade em obtê-la, a 
transdisciplinaridade permanece, por isso, sempre um ideal a ser almejado e, na 
medida do possível, promovido no ensino, na pesquisa e na extensão da FLT. 

8. Honestidade acadêmico-científica e autonomia intelectual. Inerente à atitude 
investigativa, a honestidade científica requer a autocrítica permanente do saber 
construído e da pesquisa realizada, e a disposição para o diálogo sincero com os 
pares da própria área do saber e de outros saberes humanos. Já a autonomia 
intelectual requer a crítica permanente dos conhecimentos produzidos, de suas 
formas de produção e de seus usos, tendo em vista evitar que as atividades 
científicas sejam dominadas pela lógica do mercado ou sejam aprisionadas em 
modelos e/ou paradigmas cristalizados, tornando-se um fim em si mesmas. 

9. Cooperação e internacionalização. A defesa da cooperação como um princípio da 
pesquisa implica na participação coletiva e solidária no planejamento, 
organização e desenvolvimento das atividades de pesquisa, e na disposição de 
que quem atua na pesquisa não está só, mas faz parte de toda uma comunidade 
nacional e internacional de pesquisadores, com os quais importa interagir e 
cooperar, sempre na busca do avanço da ciência que seja coerente com os 
princípios aqui afirmados. Na medida em que vivemos num mundo cada vez mais 
global, a internacionalização da pesquisa torna-se fundamental, devendo ser 
promovida na FLT. 
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10. Sustentabilidade. O princípio da sustentabilidade impõe à pesquisa o desafio de 
construir alternativas ao atual modelo de produção e de consumo, que tem nas 
necessidades do mercado a sua principal referência e que reduz a natureza à 
condição de objeto e o homem à condição de produtor de bens de consumo ou 
de consumidor. Exige, portanto, o investimento na produção de conhecimentos 
científicos e tecnológicos e na inovação pautada na crítica e na promoção da 
justiça social, na construção de relações mais solidárias e responsáveis entre o ser 
humano e a natureza. 

11.  Pluralidade. O compromisso com a pluralidade implica na aceitação da 
convivência e da construção de diálogos possíveis entre diversos saberes e entre 
diversas perspectivas teórico-metodológicas e na rejeição à intolerância, ao 
sectarismo e ao autoritarismo, tanto na produção como na divulgação e/ou na 
aplicação do conhecimento produzido. 

12.  Justiça cognitiva. O princípio da justiça cognitiva implica na democratização 
plena de todas as formas de saber produzidas historicamente, especialmente os 
conhecimentos científicos e tecnológicos que a FLT abriga, desenvolve e 
aprimora. 

 
 
 
 

2 DIRETRIZES DA PESQUISA CIENTÍFICA REALIZADA NA FLT 
 
A FLT é uma faculdade de teologia, privada, filantrópica e confessional, que atua dentro 
da Missão, Visão e Valores que definiu, e se deixa nortear em todo o âmbito da pesquisa 
pelas Diretrizes acima apresentadas, que encontram na expressão pesquisa a serviço da 
vida uma síntese simultaneamente precisa e abrangente. Pois a pesquisa científica a ser 
realizada na FLT não possui uma finalidade meramente própria, não deve constituir um 
fim em si mesmo, mas deve estar voltada para a análise e a resolução de demandas, 
desafios, perguntas, dilemas e problemas que emergem da própria sociedade, e no caso 
de cursos de teologia, também do âmbito de igrejas e movimentos religiosos e de 
espiritualidade enquanto parte da sociedade. Tal pesquisa deve buscar uma relação 
interativa e solidária (e não unilateral e distante) com a sociedade. Ao invés de realizá-
la a partir do distanciamento estrutural, ela deve ampliar as zonas de contato e 
intensificar a interatividade, a inserção e as relações de cooperação solidária entre a FLT 
e a sociedade. Em vez de ser meramente o “objeto”, a sociedade deve ser 
simultaneamente o “sujeito” das atividades de pesquisa. Isso diz respeito desafio de 
fazer emergir uma faculdade de proximidade, ou seja, uma IES concebida como um bem 
que – à despeito de se constituir como instituição privada e confessional – seja um bem 
público, cujos bens simbólicos produzidos devem ser democratizados e estar acessíveis 
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a todos os grupos sociais. Essa é uma das dimensões da pesquisa. No entanto, é 
imprescindível que o mesmo movimento que leva o conhecimento científico para a 
sociedade deve ser também o que traz outras formas de conhecimento para dentro da 
faculdade.  
Tendo esses aspectos presentes, e preservando a finalidade de atuar dentro dos 
princípios acima mencionados, foram definidas as seguintes Diretrizes para a pesquisa 
institucional realizada na FLT: 
 

1. Promover o saber e a excelência acadêmica nas áreas do conhecimento que a FLT 
atua, em especial na teologia e demais ciências afins; 

2. Democratizar o conhecimento produzido, através de uma relação solidária, 
interativa e problematizadora com a sociedade, incluídas aí também as igrejas e 
movimentos religiosos e de espiritualidade; 

3. Promover a pesquisa e a inovação como bens que estejam a serviço da vida e a 
serviço da sociedade, de amplo acesso e benefício público, e em interação 
permanente com as dinâmicas de desenvolvimento dos cenários religioso, 
científico, tecnológico, econômico, político, social e cultural; 

4. Fortalecer a pesquisa como  uma das atividades-fim da FLT, indissociável da 
graduação, da pós-graduação e da extensão. 
 

3 OBJETIVOS DA POLÍTICA DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA FLT 
 
Considerando todo o acima disposto, são objetivos da política de pesquisa e inovação 
da FLT: 
 

1. Consolidar a cultura investigativa na FLT, por meio do incentivo e do apoio 
institucional ao engajamento de servidores, docentes e estudantes de graduação 
e pós-graduação da FLT em projetos de pesquisa; 

2. Estimular a pesquisa voltada ao desenvolvimento e à inovação nas áreas de 
conhecimento presentes na FLT, em especial na teologia e ciências afins; 

3. Fortalecer a pesquisa como uma atividade coletiva e inter-, multi- e 
transdisciplinar, fomentando a interlocução, o debate e a cooperação entre os 
diversos pesquisadores da FLT, bem como destes com os de outras instituições 
em âmbito nacional e internacional, contribuindo para a internacionalização da 
pesquisa; 

4. Reforçar o papel da pesquisa como dimensão formativa, essencial à qualificação 
permanente da graduação, da pós-graduação e da extensão; 

5. Fortalecer os grupos, núcleos e laboratórios de pesquisa e sua relação com outras 
instituições e centros de investigação e serviços, nacionais e estrangeiros; 
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6. Estimular a ciência básica e aplicada, assim como a pesquisa interdisciplinar, 
envolvendo esforços conjuntos entre diferentes áreas de conhecimento na FLT; 

7. Consolidar a FLT como centro de excelência na produção e difusão do 
Conhecimento nas áreas em que atua, em especial na teologia e áreas do saber 
afins; 

8. Ampliar e qualificar a presença da FLT na sua região de abrangência, promovendo 
a excelência acadêmica nas áreas de conhecimento de sua atuação; 

9. Incentivar a apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e 
internacionais de relevância, assim como a publicação dos resultados em livros, 
periódicos e outros meios impressos ou digitais reconhecidos pela comunidade 
científica; 

10.  Definir e implementar sistemática de acompanhamento e critérios de avaliação 
da pesquisa institucional, incorporando critérios de qualidade e relevância 
científica e social; 

11.  Acolher ideias originadas de igrejas e movimentos religiosos e da sociedade em 
geral, em especial por intermédio de inventores/pesquisadores independentes, 
micro e pequenos empresários, igrejas, ONGs, organizações sociais etc., visando, 
em parceria, o desenvolvimento de pesquisas voltadas à busca de novas soluções 
para desafios, dilemas e problemas que se apresentam, e resultem na concepção 
de novos valores de referência, parâmetros éticos, bem como de produtos, 
serviços e processos, pautados numa cidadania ética e na promoção da vida e da 
dignidade humana; 

12.  Estimular a proteção da propriedade intelectual, com vistas ao atendimento da 
legislação vigente; 

13.  Subsidiar, dentro de suas possibilidades e limites, a elaboração de políticas 
públicas que atendam às necessidades oriundas dos processos de 
desenvolvimento humano e social. 

 
 

4 PROGRAMAS E AÇÕES VOLTADOS À INICIAÇÃO CIENTÍFICA E À PESQUISA NA FLT 
 

Os princípios, as diretrizes e os objetivos da presente política serão potencializados e 
implementados na FLT por meio de alguns programas e ações prioritárias: 
 

4.1 Programa de Iniciação Científica da FLT (PROGIC) 
 
Trata-se de um programa voltado aos estudantes do(s) curso(s) de graduação da FLT, 
tendo no horizonte os seguintes propósitos: 

1. Iniciar os estudantes na prática da pesquisa científica, do desenvolvimento e da 
inovação de assuntos e questões que despontam na área de atuação da FLT, em 
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especial na teologia e saberes afins, considerando que os estudantes se 
encontram na condição de instrumentos de produção do conhecimento e de 
formação intelectual e para a cidadania, promovendo o desenvolvimento do 
pensamento investigativo, crítico e inovador; 

2. Estimular os pesquisadores e pesquisadoras a engajar estudantes no processo de 
investigação científica, de desenvolvimento e de inovação de produtos, projetos 
e processos, no âmbito das linhas e dos grupos de pesquisa institucionalizados da 
FLT; 

3. Possibilitar aos estudantes a aprendizagem de métodos e de técnicas de pesquisa, 
bem como de atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao 
desenvolvimento e à inovação em temas ligados às áreas do saber de atuação da 
FLT; 

4. Contribuir para a formação de recursos humanos para que participem de forma 
criativa e empreendedora na sua comunidade – civil e eclesiástica – e se 
dediquem ao fortalecimento da capacidade inovadora nas áreas em que atuam 
ou venham a atuar; 

5. Possibilitar aos estudantes a prática da indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão; 

6. Contribuir para a criação de ambientes de pesquisa, inovação e proteção da 
propriedade intelectual na FLT. 

 
O PROGIC será implementado e mantido por meio de algumas ações, tais como: 

1. Manutenção, no contexto do curso de graduação em teologia, e da assim-
chamada Avaliação Intermediária desse curso de graduação, espaços 
institucionalizados para o desenvolvimento de pesquisas inovadoras na teologia 
e outras áreas do saber afins, na forma ensaios monográficos nas áreas da 
exegese bíblica do AT e do NT, da teologia histórico-sistemática e da teologia 
prática, enquanto trabalhos de iniciação científica, bem como TCCs e 
monografias; nesse caso, a Iniciação Científica constitui-se em atividade curricular 
e de ensino associado à pesquisa da graduação; 

2. Abertura de Editais de Iniciação Científica, abrindo a possibilidade de envio de 
projetos de iniciação científica ao Conselho Gestor de Pesquisa, com possibilidade 
de integração com grupos de pesquisa, e concessão de bolsas de pesquisa aos 
estudantes selecionados; nesse caso, a Iniciação Científica constitui uma atividade 
extracurricular;  

3. Promoção de reuniões de trabalho, seminários e palestras de formação em 
pesquisa aos estudantes e orientadores; 

4. Realização de Fóruns de Iniciação Científica e de Pesquisa, destinados à 
apresentação dos resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos, na forma 



POLÍTICA E REGULAMENTO DA PESQUISA |  FLT  

 
17 

 

de comunicações que apresentam os resultados das pesquisas de iniciação 
obtidos à comunidade acadêmica e à comunidade em geral; 

5. Abertura de espaços para apresentação de resultados de pesquisas da iniciação 
científica em determinados eventos acadêmicos diversos, que sirvam de 
plataformas adequadas para tal finalidade; 

6. Criação e manutenção de um ou mais veículos de publicação das pesquisas de 
iniciação científica realizadas, a exemplo de Galeria Teológica – Revista Teológica 
Online (cf. http://galeriateologica.flt.edu.br/); 

7. Viabilização da publicação de pesquisas de iniciação científica de elevada 
qualidade como publicação conjunta entre discente e docente orientador em 
veículos de publicação científica, próprios – a exemplo de Vox Scripturae – Revista 
Teológica Internacional (cf. http://vox.flt.edu.br/) – ou de outras instituições;  

8. Estímulo à participação em concursos e premiações relacionadas à pesquisa 
voltada à inovação. 

 
4.2 Programa de Apoio a Grupos de Pesquisa (PAGRUPESQ) 

 
O PAGRUPESQ visa articular as iniciativas relacionadas ao fortalecimento da produção 
científica , a qual se concretiza no desenvolvimento de projetos de pesquisa que 
envolvem o trabalho coletivo e a colaboração entre pesquisadores, organizados em 
Grupos, Núcleos e/ou Laboratórios de pesquisa, de acordo com as normas e diretrizes 
constantes do Regulamento da Pesquisa.  
Entre as ações prioritárias deste Programa, estão: 

1. Certificação, acompanhamento e avaliação dos Grupos, Núcleos e Laboratórios 
de Pesquisa; 

2. Abertura de editais de fomento destinados a apoiar o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa no âmbito dos grupos de pesquisa; 

3. Realização de seminários ou fóruns dos grupos de pesquisa; 
4. Eestabelecimento de convênio, acordo e/ou protocolo de cooperação com outras 

instituições e agências nacionais ou internacionais de pesquisa. 
 

4.3 Programa de Apoio à Participação em Eventos Científicos (PROAPEC) 
 
A apresentação dos resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes, 
assim como pelos estudantes de graduação e de pós-graduação, é parte fundamental 
da estratégia de inserir os pesquisadores da UFFS na comunidade científica nacional e 
internacional. Diante disso, a FLT desenvolve um conjunto de ações de apoio 
institucional à participação de docentes e discentes em eventos científicos, 
materializadas no PROAPEC, e que poderiam ser assim definidas: 
 

http://galeriateologica.flt.edu.br/
http://vox.flt.edu.br/
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1. Incentivo, promoção e viabilização de apoio à participação em eventos científicos 
internos e externos à FLT a docentes do quadro permanente da instituição, na 
forma de: (a) liberação das atividades corriqueiras para fins de participação em 
eventos científicos; (b) liberação de recursos financeiros destinados a cobrir 
parcial- ou integralmente despesas de viagem e estadia em eventos, quando estes 
se realizam em outras instituições, nacionais e estrangeiras; (c) parceria com 
entidades externas, nacionais e internacionais, visando obtenção de recursos 
financeiros que viabilizem o custeio da participação de docentes em eventos 
científicos; (d) negociação junto a entidades promotoras de eventos de pesquisa, 
visando obtenção de gratuidades parciais ou integrais para a participação de 
docentes da FLT em eventos; 

2. Incentivo, promoção e viabilização de apoio à participação em eventos científicos 
internos e externos à FLT a discentes regularmente inscritos na graduação da 
instituição, na forma de: (a) destinação de recursos financeiros para cobrir parcial 
ou integralmente despesas de viagem e estadia em eventos, quando estes se 
realizam em outras instituições, nacionais e estrangeiras; (b) parceria com 
entidades externas, nacionais e internacionais, visando obtenção de recursos 
financeiros que viabilizem o custeio da participação de discentes em eventos 
científicos; (d) negociação junto a entidades promotoras de eventos de pesquisa, 
visando obtenção de gratuidades parciais ou integrais para a participação de 
discentes da FLT em eventos. 

 
4.4 Programa de Apoio à Internacionalização (PROAPINTER) 

 
A internacionalização é marca da atualidade e dos mecanismos globais de relações entre 
as universidades e faculdades. Por meio do PROAPINTER, a FLT procurará: 
 

1. Divulgar possibilidades de intercâmbio internacional visando realização de 
pesquisas, a fim de ampliar a participação dos estudantes e docentes em 
instituições internacionais; 

2. Abrir as portas da FLT, no âmbito da graduação ou da pós-graduação stricto sensu, 
para o acolhimento de pesquisadores, docentes ou discentes de IES estrangeiras, 
criando a estes condições favoráveis quanto a alojamento nos espaços da FLT, uso 
de biblioteca e sua infraestrutura de pesquisa, acesso a outras facilidades 
disponíveis no campus da FLT – p. ex. Filadélfia Hospedagens e Eventos; ponto de 
venda Editora União Cristã, etc. 

3. Estimular a internacionalização da pesquisa via parcerias com faculdades, 
universidades e centros de pesquisa, visando à ampliação da inserção científica 
internacional; 
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4. Incorporar a dimensão internacional nos programas de pós-graduação e grupos 
de pesquisa; 

5. Promover a participação em redes e programas de pesquisa e desenvolvimento 
internacionais; 

6. Fomentar a mobilidade internacional dos pesquisadores, bem como a recepção 
de pesquisadores estrangeiros; 

7. Estimular pesquisas sobre temas internacionais e globais. 
 

4.5 Programa de Apoio à Publicação (PRO-PUBLICAR) 
 
A FLT participa, junto com outras universidades e faculdades brasileiras, do desafio de 
contribuir com o esforço de firmar o país entre os produtores da ciência mundial, assim 
como a produzir conhecimento socialmente relevante, em condições de contribuir com 
a sociedade no seu permanente movimento de encontrar soluções para os problemas 
que enfrenta. Dessa maneira, a FLT, dentro da área do saber em que atua, que é 
teologia, incluindo as áreas afins, responde às demandas da sociedade, bem como às 
determinações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Entre as ações do PRO-PUBLICAR, merecem destaque as seguintes: 

1. Criar e manter uma política de edição de livros e periódicos científicos da FLT, 
impressos ou em formatos digitais, que estabelece as diretrizes, os objetivos e os 
procedimentos para a criação, a organização, a gestão e o apoio aos livros, 
periódicos científicos e outros meios de publicização da pesquisa institucionais, 
entendidos estes como espaços/meios de publicação regular, de conteúdos 
acadêmicos reconhecidos, ligados a uma ou a mais áreas de conhecimento e 
vinculados ao curso de graduação, de pós-graduação e/ou a grupos de pesquisa 

2. Manter e incrementar os portais dos periódicos da FLT – p. ex. o de Vox Scripturae 
– Revista Teológica Internacional (http://vox.flt.edu.br/) e Galeria Teológica – 
Revista Teológica Online (http://galeriateologica.flt.edu.br/); 

3. Fomentar a criação e a consolidação de outros periódicos institucionais, 
essenciais à qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão, sempre que isso 
se fizer necessário; 

4. Promover a excelência acadêmica, a socialização do saber produzido e o 
intercâmbio acadêmico e científico com outras revistas nacionais e internacionais; 

5. Qualificar permanentemente os periódicos institucionais, inserindo-os no 
contexto da produção científica nacional e internacional, alinhando-os aos 
padrões de qualidade de suas respectivas áreas; 

6. Dar visibilidade aos periódicos institucionais, inserindo a FLT como instituição 
produtora de conhecimento científico teológico e interdisciplinar de qualidade, 

http://vox.flt.edu.br/
http://galeriateologica.flt.edu.br/
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com repercussão nos indicadores que demonstram a capacidade de pesquisa nas 
áreas do conhecimento em que atua; 

7. Estimular a produção científica e sua publicação em periódicos qualificados, nas 
diferentes áreas de conhecimento. 
 

4.6 Programa de Incentivo à Inovação (PRO-INOVAR) 
 
A inovação é um processo do qual fazem parte as ações de busca, descoberta, 
experimentação, desenvolvimento e adoção de novos produtos, processos, projetos e 
técnicas organizacionais. A inovação, como ato de identificar oportunidades e alavancar 
mudanças, também é um ato de transformação, que implica em mudar as condições 
vigentes em um determinado ambiente, mediante a utilização de novos recursos, ou 
mediante a utilização, de novas maneiras, dos recursos disponíveis. Embora não atue 
em áreas típicas do mercado, da indústria e da tecnologia, a FLT tem como oferecer a 
seus públicos-alvo, bem como à instituições eclesiásticas, paraeclesiásticas, ONGs, entre 
outros, uma série de pesquisas inovadoras que incrementam a atuação e a contribuição 
desse tipo de entidades na sociedade podem ser feitas no contexto da teologia e das 
ciências afins.  
Entre as ações a serem realizadas no contexto do PRO-INOVAR, cabe destacar: 

1. Promoção da integração da FLT com os diversos atores eclesiais e sociais, para o 
fortalecimento de sua capacidade inovadora, com vistas ao desenvolvimento de 
produtos, projetos e processos nas áreas e subáreas de abrangência da teologia e 
das áreas com as quais dialoga e interage; 

2. Promover a cultura e a prática da inovação na comunidade acadêmica, 
disseminando seu caráter estratégico e os aspectos legais que requerem a 
proteção da propriedade intelectual estratégica e inovadora; 

3. Apoiar, a partir do viés próprio da teologia, projetos de pesquisa e 
desenvolvimento em áreas críticas para o país, com ênfase na inovação; 

4. Reforçar os ambientes de inovação da FLT e institucionalizar a gestão da inovação 
nos termos da legislação vigente, com vistas a zelar pelas políticas e práticas de 
inovação, proteção e gestão da propriedade intelectual e da transferência de 
tecnologia decorrentes dos projetos de pesquisa da faculdade; 

5. Desenvolver alternativas de incentivos em paridade com os incentivos à 
publicação científica, quando da ocorrência de pesquisas que resultem em 
conhecimentos potencializadores de inovação; 

6.  Incentivar o compartilhamento das inovações produzidas na FLT, no intuito de 
garantir o acesso livre para a comunidade. 
 
4.7 Programa de Formação em Pesquisa e Pós-Graduação (PRO-FORMAR) 
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O propósito fundamental deste programa é oportunizar à comunidade acadêmica, 
especialmente aos docentes envolvidos em projetos e em grupos de pesquisa, 
estudantes da iniciação científica e alunos da pós-graduação stricto sensu, um conjunto 
de atividades acadêmicas (conferências, palestras, cursos, oficinas, treinamentos etc) 
voltadas à formação em pesquisa. Por meio deste programa, pretende-se materializar o 
compromisso FLT com a formação permanente de alto nível. 
Entre as ações do PRO-FORMAR, sejam mencionadas as seguintes: 

1. Promover conferências, seminários, palestras, oficinas e treinamentos destinados 
à formação permanente de pesquisadores; 

2. Fortalecer e qualificar os grupos de pesquisa; 
3. Fomentar o debate crítico e aprofundado sobre os temas estruturantes da 

pesquisa na atualidade; 
4. Promover a perspectiva interdisciplinar nos processos de produção do 

conhecimento na FLT; 
5. Estimular práticas pedagógicas interdisciplinares e a produção do conhecimento 

no sentido de aprofundar a articulação entre o ensino de graduação e de pós-
graduação. 

 
5 DA ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA ATRAVÉS DO REGULAMENTO DA PESQUISA 

 
A organização da pesquisa, tanto no seu aspecto administrativo, quanto na sua 
dimensão acadêmico-científica, é definida no âmbito do Regulamento da Pesquisa da 
FLT, que é parte integrante do presente documento, e que consta, na sua íntegra, logo 
abaixo1. 
 

6 DO CARÁTER NORMATIVO E NORTEADOR DAS POLÍTICAS DA PESQUISA 
 
A primeira parte deste documento, que vai até o presente tópico, define as políticas de 
pesquisa da FLT em suas várias dimensões, e descreve os programas e as ações, 
entendidas como desdobramentos necessários dessas políticas, que servem à 
implementação, à gestão e à materialização da pesquisa em suas muitas dimensões na 
FLT. Assim, enquanto política, a primeira parte do presente documento também 
estabelece as diretrizes fundamentais que orientam a elaboração de outros 
regulamentos institucionais que venham a se fazer necessários ao  desenvolvimento da 
pesquisa, assim como as demais ações levadas a termo pelas instâncias responsáveis 
pela concepção, organização, gestão e avaliação da pesquisa na FLT. 

                                                
1 Subsídios para a elaboração do Regulamento da Pesquisa da FLT foram encontrados em: 
<http://www.asces.edu.br/inicia/RegulamentodePesquisaAsces2.pdf>, acesso em 02 abr. 2018; 
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/16.%20Resolucao%2015%202017%20_%20Aprova%20o%20Regulamento%20de%2
0Pesquisa%20da%20UFFS%20-%20Anexo%20(1).pdf>, acesso em 02 abr. 2018. 
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REGULAMENTO DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO DA FLT 
 
 

TÍTULO I – DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS DA PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Capítulo I – Das Considerações Gerais 
 
Art. 1º – Este Regulamento constitui-se em instrumento de política institucional que 
objetiva direcionar o desenvolvimento e gerenciamento da pesquisa na FLT – Faculdade 
Luterana de Teologia, estabelecendo definições, estratégias, formas de 
institucionalização e apoio, e critérios de avaliação relativos a essa pesquisa. 
 

Parágrafo único – Toda pesquisa realizada no âmbito da FLT pautar-se-á pelos 
princípios e objetivos estabelecidos no Estatuto Social da Mantenedora, no 
Regimento Interno da FLT, na Política da Pesquisa e no presente Regulamento da 
Pesquisa. 

 
Capítulo II – Da Definição da Pesquisa Científica 

 
Art. 2º – Para as ações e os fins previstos neste Regulamento, considera-se pesquisa 
científica toda e qualquer atividade de natureza investigativa, com objeto e métodos 
definidos, e que envolve um processo de busca, análise e transformação de informações 
por meio de um conjunto de procedimentos planejados, sistemáticos e baseados em 
raciocínio lógico, desenvolvido segundo normas, critérios e métodos rigorosos e 
consagrados pela ciência, que aperfeiçoa ou gera novos conhecimentos, reconhecidos 
pela comunidade científica, e que resulta em produção técnico-científica, técnica ou 
tecnológica. 
 

§ 1º – Os trabalhos acadêmicos, seja de graduação ou de pós-graduação, para 
serem considerados pesquisas científicas, devem se enquadrar no caput desse 
artigo. 
§ 2º – Tanto professores como estudantes, para desenvolverem pesquisa, devem 
trabalhar sob o rigor dos métodos científicos, ainda que respeitados seus 
diferentes níveis de conhecimento científico e propósitos de envolvimento com a 
pesquisa. 
§ 3º – Entende-se por produção técnico-científica, técnica ou tecnológica os 
resultados dos projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de 
inovação publicizados nos meios reconhecidos nas respectivas áreas de 
conhecimento. 
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Art. 3º – A pesquisa é uma atividade-fim de uma faculdade, indissociada do ensino e da 
extensão, que visa produzir e promover o conhecimento, a tecnologia e a inovação nas 
diferentes áreas e dimensões de atuação de cada IES que a promove. 
 
Art. 4º – A FLT desenvolverá tanto pesquisa básica como pesquisa aplicada, desde que 
envolvam o estudante em seu processo.  
 

Parágrafo único – Considera-se pesquisa básica aquela que ocorre para a 
aquisição de conhecimentos em geral sem uma aplicação prática direta dos 
resultados, e pesquisa aplicada aquela que ocorre para a solução de problemas 
específicos advindos de vários setores da sociedade, cujos resultados têm 
aplicação prática direta, como a produção ou aperfeiçoamento de um produto, 
projeto, serviço ou processo. 

 
Capítulo III – Dos Objetivos da Pesquisa Científica na FLT 

 
Art. 5º – O desenvolvimento de pesquisa científica na FLT, além dos objetivos inerentes 
à pesquisa em si, indicados no artigo 2º e no artigo o 3º, tem a finalidade de: 
 

I – Aprimorar a educação, possibilitando uma melhor formação dos acadêmicos 
de graduação e de pós-graduação pela participação em atividades de pesquisa, 
articuladas com o ensino e com a extensão; 
II – Incentivar o desenvolvimento e a consolidação de Grupos de Pesquisa; 
III – Subsidiar o desenvolvimento de programas de pós-graduação stricto sensu; 
IV – Colocar o conhecimento a serviço da comunidade, em especial, contribuir 
para o desenvolvimento humano e social nas regiões em que a FLT atua enquanto 
IES. 

 
TÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL VOLTADA À PESQUISA 

 
Art. 6º – A pesquisa na FLT vincula-se à seguinte estrutura organizacional: 
 

I – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE; 
II – Conselho Gestor e Executivo da Pesquisa – CONGEPESQ; 
III – Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa – CPGP;  
IV – Coordenação de Curso da Graduação; e 
V – Diretor de Ensino, Pesquisa Extensão. 

 
Capítulo I – Do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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Art. 7º – O CEPE, além de todas as atribuições que lhe competem conforme o Regimento 
Interno da FLT, é a instância responsável pela apreciação e aprovação das políticas, das 
diretrizes e da normatização da pesquisa na FLT. 
 

Parágrafo único – As deliberações do CEPE com respeito à políticas, diretrizes e 
normatização da pesquisa deverão submetidas à homologação pelo Conselho 
Superior da FLT. 

 
Capítulo II – Do CONGEPESQ – Conselho Gestor e Executivo da Pesquisa  

 
Art. 8º – O CONGEPESQ está ligado à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT e 
é  a instância executiva, responsável pela formulação de políticas, diretrizes e normas 
da pesquisa, assim como do planejamento, da gestão, do acompanhamento e da 
avaliação dessa atividade na Instituição. 
 
Art. 9º – Compete ao CONGEPESQ:  
 

I – gerir, coordenar, fiscalizar e avaliar a execução das atividades de pesquisa, de 
pós-graduação e inovação na FLT; 
II – implantar, gerir, fiscalizar e avaliar a política de pesquisa da FLT, bem como 
zelar pela operacionalização de todos os Programas voltados à promoção da 
pesquisa na FLT, envolvendo as instâncias, setores e pessoas necessários à 
concretização desses Programas:  

a) Programa de Iniciação Científica – PROGIC;  
b) Programa de Apoio a Grupos de Pesquisa – PAGRUPESQ;  
c) Programa de Apoio à Participação em Eventos Científicos – PROAPEC;  
d) Programa de Apoio à Internacionalização – PROAPINTER;  
e) Programa de Apoio à Publicação – PRO-PUBLICAR;  
f) Programa de Incentivo à Inovação – PRO-INOVAR;  
g) Programa de Formação em Pesquisa e Pós-graduação – PRO-FORMAR; 

III – executar as políticas definidas pelo CEPE, e operacionalizar suas deliberações 
relativas à pesquisa; 
IV – promover a integração das atividades de pesquisa e pós-graduação com as 
demais atividades da Faculdade; 
V – coordenar a (re)formulação e a implementação das políticas, dos 
regulamentos e dos planos de desenvolvimento das atividades de sua 
competência; 
VI – promover a qualificação permanente da pesquisa, da produção científica e 
dos cursos e programas de pós-graduação, assim como a sua inserção nacional e 
internacional; 
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VII – implementar, em conjunto às demais instâncias institucionais, os planos de 
formação e aperfeiçoamento do corpo docente e de outros profissionais de nível 
superior atuantes na Faculdade; 
VIII – implementar, coordenar e avaliar os programas de concessão de bolsas de 
iniciação científica, de pós-graduação e de outras modalidades vinculadas às 
atividades de pesquisa e pós-graduação na Faculdade; 
IX – coordenar as ações institucionais e interinstitucionais, nacionais e 
estrangeiras, especialmente com as agências de avaliação e de fomento, que 
visem fortalecer   pesquisa, a pós-graduação e a inovação; 
X – fomentar convênios com instituições nacionais e estrangeiras para o 
intercâmbio de docentes e discentes; 
XI – promover atividades de formação em pesquisa e pós-graduação e apoiar 
eventos que visam integrar os docentes e os estudantes na comunidade científica; 
XII – planejar anualmente, em conjunto com os demais órgãos colegiados, em 
especial o CPGP, as atividades de pós-graduação, de pesquisa e de inovação; 
XIII – encaminhar, junto à Secretaria Acadêmica da FLT, a expedição dos 
certificados dos cursos de pós-graduação e das atividades de pesquisa; 
XIV – articular-se, quando for o caso, com a Diretoria Geral da FLT, no que se 
refere à admissão de docentes;  
XV – designar representantes da Instituição junto aos fóruns de pesquisa e de pós-
graduação; 
XVI – fomentar as atividades de pesquisa por meio do apoio aos grupos de 
pesquisa, ao Programa de Iniciação Científica (PROGIC) e aos docentes e discentes 
em eventos científicos; 
XVII – incentivar a produção científica e a inserção da FLT na comunidade 
científica nacional e internacional; 
XVIII – promover o fortalecimento do Fórum de Pesquisa e Iniciação Científica e 
de outros eventos da FLT que abrem espaços para comunicações de resultados da 
pesquisa; 
XIX – elaborar os editais anuais de bolsas e de fomento à pesquisa para discentes 
e docentes, promovendo uma adequada implementação dos recursos 
provenientes das agências de fomento e/ou do orçamento da FLT; 
XX – assegurar a correta e atualizada prestação de contas junto às agências de 
fomento dos projetos institucionais de pesquisa e de inovação e de programas de 
bolsas de iniciação científica; 
XXI – elaborar relatórios e indicadores da pesquisa na FLT; 
XXII – promover atividades regulares de formação em pesquisa; 
XXIII – promover e fomentar a socialização dos resultados de pesquisa dos 
discentes e 
docentes da FLT em âmbito regional, nacional e internacional; 
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XXIV – realizar, em apoio à CPA, a avaliação das atividades de pesquisa (grupos de 
pesquisa, núcleos de pesquisa, projetos de pesquisa e bolsas) nos termos deste 
Regulamento por meio de critérios, metodologias e instrumentos elaborados para 
tal fim; 
XXV – realizar a prospecção de pesquisas inovadoras e o estabelecimento de 
parcerias com pessoas físicas e/ou jurídicas, com vistas à criação de um ambiente 
de estímulo à inovação e à promoção da transferência de tecnologia; 
XXVI – zelar para que os pesquisadores, permanentes ou temporários da FLT, 
cumpram a exigência legal de não divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto 
de patentes de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado 
conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização 
do CONGEPESQ; 
XXVII – encaminhar assuntos relativos à inovação científico-tecnológica e à 
transferência de tecnologia; 
XXVIII – reunir-se em caráter ordinário trimestralmente e extraordinariamente 
sempre que necessário, com a finalidade de discutir, deliberar e encaminhar os 
assuntos relativos à pesquisa;  
XXIX – apresentar à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão relatórios periódicos 
das atividades realizadas e promovidas, e ao CEPE e à CPA o relatório anual ao 
final do ano letivo; e 
XXX – desincumbir-se das demais atribuições constantes no presente 
Regulamento e que forem de sua competência e deliberar sobre os casos omissos 
que lhe forem apresentados. 
 

Art. 10 – O CONGEPESQ  é constituído por:  
 

I – Coordenador da Pesquisa da FLT;  
II – Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT; 
III – Coordenador do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa;  
IV – Coordenador da Graduação (Bacharelado em Teologia);  
V – Representante da Secretaria Acadêmica; 
VI – Representante do Corpo Discente.  

 
§ 1º – O Coordenador da Pesquisa da FLT é indicado pelo CEPE e homologado pelo 
Conselho Superior da FLT. 
§ 2º – O Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão compõe o CONGEPESQ for força 
de sua função; 
§ 3º – O Coordenador do Conselho de Pós-graduação e Pesquisa compõe o 
CONGEPESQ por força de sua função; 
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§ 4º – O Coordenador da Graduação (Bacharelado em Teologia) compõe o 
CONGEPESQ por força de sua função; 
§ 5º – O representante da Secretaria Acadêmica é indicado pela Diretoria Geral 
da FLT; 
§ 6º – O representante do corpo discente é indicado pelo DAAC – Diretório 
Acadêmico Arthur Clebsch. 

 
Art. 11 – O CONGEPESQ – Comitê Gestor e Executivo da Pesquisa  da FLT reúne-se, por 
convocação do Coordenador, ordinariamente, a cada 3 meses e extraordinariamente 
sempre que necessário. 
 

§ 1º – As convocações deverão conter a ordem do dia; 
§ 2º – O quórum mínimo está dado quando estiverem presentes o/a Coordenador 
ou seu substituto indicado, e mais dois integrantes do CONGEPESQ; 
§ 3º – Serão lavradas atas das reuniões do CONGEPESQ, cabendo ao Coordenador 
indicar um dos membros do CONGEPESQ para atuar como secretário do conselho, 
elaborar as atas e realizar outras ações inerentes ao secretariado que lhe forem 
solicitadas; 
§ 4º – Na ausência ou impossibilidade do Coordenador do CONGEPESQ presidir as 
reuniões, ele deverá indicar um dos demais membros do CONGEPESQ para fazê-
lo em seu lugar. 

 
Capítulo III – Do CPGP – Conselho de Pós-graduação e Pesquisa  

 
Art. 12 – O Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, cuja composição e atribuições 
constam no Regimento Interno da FLT, é um órgão deliberativo, consultivo e normativo, 
bem como a instância responsável pela elaboração, definição de diretrizes de 
funcionamento, gestão e supervisão dos Programas e Cursos de Pós-Graduação lato 
sensu e stricto sensu na FLT, no contexto dos quais a pesquisa científica ocupa um lugar 
central. 
 
Art. 13 – O Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP) da FLT possui, além das 
atribuições já previstas no Regimento Interno da FLT, as seguintes atribuições, mais 
voltadas para a promoção da pesquisa na FLT no contexto dos Cursos de Pós-graduação 
stricto sensu: 
 

I – discutir e elaborar, aprovar e encaminhar aos órgãos competentes da FLT os 
projetos de novos cursos, novas linhas de pesquisa ou de novas áreas de 
concentração no âmbito de programas ou cursos lato e stricto sensu; 
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II – aprovar medidas que implementem e consolidem o desenvolvimento e a 
qualidade dos Programas e Cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu da 
FLT, bem como que visem à melhoria dos processos de pesquisa e ensino-
aprendizagem, levando em conta a legislação, os resultados da avaliação 
institucional e as novas demandas de formação e pesquisa, considerando as 
disposições do presente Regulamento e do Regimento Interno da FLT; 
III – participar da concepção e organização das atividades e dos eventos de 
socialização e divulgação da produção científica no contexto de cursos de pós-
graduação stricto sensu; 
IV – enviar aos docentes e discentes da pós-graduação stricto sensu, em tempo 
hábil, as convocações para as reuniões referentes à pesquisa e inovação, assim 
como encaminhar informações pertinentes; 
V – oferecer suporte às atividades do Comitê Gestor da Pesquisa - CONGEPESQ, 
bem como ao Comitê de Ética em Pesquisa;  
VI – fomentar a elaboração de projetos de pesquisa para editais internos e 
externos; 
IX – promover a integração e o diálogo entre estudantes bolsistas e voluntários, 
pesquisadores e grupos de pesquisa no contexto da pós-graduação stricto sensu; 
X – auxiliar na organização dos eventos da pesquisa e da inovação no campus 
(Fórum de Pesquisa e demais eventos); 
XI – organizar a guarda documental dos projetos, pareceres, relatórios e outros 
documentos relativos à pesquisa e pós-graduação na FLT;  
XII – interagir com as demais instâncias, colegiados e pessoas que contribuem 
para a operacionalização da iniciação científica; e 
XIII – dar encaminhamento e/ou solucionar, nos limites de sua competência, os 
casos omissos nesse Regulamento, bem como desincumbir-se de outras 
atribuições que lhe sejam previstas nesse Regimento Interno ou que decorram de 
seu campo de decisão e responsabilidade. 

 
Capítulo IV – Da Coordenação de Curso da Graduação 

 
Art. 14 – Compete à Coordenação de Curso da Graduação a promoção e a 
operacionalização, junto com o corpo docente da graduação e o Coordenador da 
Avaliação Intermediária, de tudo que diz respeito à implementação do Programa de 
Iniciação Científica – PROGIC no contexto da graduação, seja como atividade curricular 
vinculada à disciplinas da graduação, ou como atividade extracurricular, mediante 
participação de estudantes na graduação em Editais de Iniciação Científica. 
 

§ 1º – Cabe à Coordenação de Curso zelar, junto aos docentes da área bíblica do 
AT e do NT do curso de graduação, pela realização da Pesquisa Exegética do AT e 
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da Pesquisa Exegética do NT, enquanto ações da iniciação científica como 
atividade curricular; 
§ 2º – Cabe à Coordenação de curso zelar, junto aos docentes da área histórico 
sistemática e da área prática, pela realização dos Ensaios Monográficos nesses 
duas áreas, enquanto ações da iniciação científica como atividade curricular. 
§ 3º – Cabe à Coordenação de curso zelar, junto ao docente coordenador da 
disciplina de Avaliação Intermediária, pela observância dos procedimentos 
relativos à iniciação científica no contexto dessa disciplina como atividade 
curricular;  
§ 4º – Cabe à Coordenação de curso zelar, junto ao Professor Coordenador dos 
TCCs, bem como aos docentes de todas as áreas, pela realização dos TCCs, 
enquanto ações da iniciação científica como atividade curricular. 
e 
§ 5º – Compete à Coordenação de curso incentivar e promover, em todos os níveis 
da graduação, a candidatura de estudantes da graduação em Editais de Iniciação 
da Pesquisa Científica, e a participação em grupos de pesquisa constituídos da FLT, 
como atividade extracurricular. 

 
Capítulo V – Do Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Art. 15 – Compete ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão interagir com todas as 
instâncias que atuam na promoção e na operacionalização da iniciação e da pesquisa 
científicas na FLT, bem como supervisionar, orientar, fiscalizar e avaliar todas as 
atividades inerentes à pesquisa na FLT, zelando pelo bom andamento da pesquisa, 
dentro dos parâmetros da legislação brasileira e do presente Regulamento. 
 

TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO DOS PESQUISADORES  
 
Art. 16 – Para o desenvolvimento das atividades de pesquisa institucional na FLT, os 
pesquisadores se organizam nas seguintes instâncias: 
 

I – Grupos de Pesquisa; 
II – Núcleos de Pesquisas; e 
III – Laboratórios de Pesquisas. 

 
Capítulo I – Dos Grupos de Pesquisa 

 
Seção I – Da Definição e Finalidade dos Grupos de Pesquisa 
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Art. 17 – Grupo de Pesquisa é um conjunto de docentes, discentes e, eventualmente, 
técnicos organizados sob uma liderança, no qual existe envolvimento permanente com 
atividade de pesquisa, em torno de linhas de pesquisa comuns, onde os projetos e as 
produções do grupo traduzam a efetiva integração entre seus componentes. 
 
Art. 18 – O trabalho desenvolvido por Grupos de Pesquisa deve contribuir para unir 
ideias, esforços e recursos, e efetivar a articulação entre distintos saberes e setores, 
transformando indivíduos em equipes e projetos modestos em projetos cooperativos, 
constituindo uma estratégia para o desenvolvimento e a consolidação da pesquisa 
institucional. 
 

Seção II – Da Composição dos Grupos de Pesquisa 
 
Art. 19 – Os Grupos de Pesquisa têm a seguinte composição: 
 

I – coordenador; 
II – pesquisador(es); 
III – colaborador(es); 
V – estudante(s); e 
VI – técnico(s). 

 
§ 1º – A presença do coordenador, e de pelo menos um pesquisador, e de pelo 
menos um estudante é a composição mínima obrigatória para a constituição de 
um Grupo de Pesquisa, ao contrário da presença de colaboradores e de técnicos, 
que é facultativa. 
§ 2º – Pesquisadores são os docentes da Instituição, direta, criativa e 
constantemente envolvidos com a realização de projetos de pesquisa e com a 
produção científica do Grupo de Pesquisa. 
§ 3º – Recomenda-se que o docente, na qualidade de pesquisador, participe de, 
no máximo, três Grupos de Pesquisa. 
§ 4º – O coordenador do Grupo de Pesquisa deve ser um pesquisador, conforme 
§2º desse artigo, com titulação mínima de Mestre e recomendável de Doutor, 
sendo o coordenador o responsável perante os gestores da Instituição pelas 
atividades do grupo. 
§ 5º – Colaboradores são docentes da Instituição que participem eventualmente 
das atividades do grupo, ou docentes externos. 
§ 6º – Estudantes são aqueles regularmente matriculados em cursos de graduação 
ou pós-graduação da FLT sob a orientação de um pesquisador do grupo. 
§ 7º – O número de estudantes em um Grupo de Pesquisa deve ser, no mínimo, o 
dobro do número de pesquisadores no mesmo grupo. 
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§ 8º – É vedada a participação de estudantes em mais de dois Grupos de Pesquisa 
simultaneamente. 
§ 9º – Técnicos são funcionários do quadro técnico-administrativo ou técnico-
acadêmico da FLT que colaboram e atuam de forma voluntária para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa coordenados pelo grupo. 

 
Art. 20 – São atribuições do coordenador do grupo de pesquisa: 
 

I – Propor oficialmente a formação do Grupo de Pesquisa; 
II – Encaminhar projeto(s) de pesquisa proposto(s) pelo grupo; 
III – coordenar a elaboração do planejamento e gerir a pesquisa no âmbito do 
grupo; 
IV – responsabilizar-se pela gestão dos recursos financeiros e/ou materiais; 
V – organizar, convocar e presidir reuniões periódicas com os membros do Grupo 
de Pesquisa; 
VI – acompanhar a execução dos projetos de pesquisa e demais atividades 
promovidas pelo grupo; 
VII – atualizar o grupo junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq no 
mínimo a cada 12 meses; 
VIII – incluir e excluir pesquisadores e outros membros do Grupo de Pesquisa; 
IX – Representar o Grupo de Pesquisa quando necessário, participando de 
reuniões para as quais for convocado na instituição; 
X – Supervisionar o andamento das atividades de pesquisa do grupo e promover 
a socialização da produção do grupo; 
XI – Fornecer informações sobre as atividades do grupo às instâncias 
competentes, quando solicitado, e elaborar e encaminhar o relatório do Grupo de 
Pesquisa; 
XII – Estimular a atualização do currículo dos integrantes do grupo junto à 
Plataforma Lattes do CNPq; 
XIII – Solicitar a inclusão, exclusão ou afastamento temporário de membros; 
XIV – Comunicar qualquer alteração na(s) linha(s) de pesquisa do grupo; 
XV – Propor parcerias ou convênios de interesse do Grupo de Pesquisa; 
XVI – Apresentar relatório de atividades do Grupo de Pesquisa, quando for 
solicitado pelo CONGEPESQ; 
XVII – Notificar o cancelamento do grupo; 
XVIII – Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento no âmbito de suas 
atribuições e competências. 
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Art. 21 – Os coordenadores são escolhidos, livremente, entre os docentes do grupo, 
levando-se em consideração uma maior titulação e produção científica compatível com 
a(s) linha(s) de pesquisa deste grupo. 
 
Art. 22 – Aos membros do Grupo de Pesquisa compete: 
 

I – contribuir com a produção científica, tecnológica, artística e/ou outra do grupo; 
II – participar proativamente das reuniões organizadas pelo líder e/ou pela 
Instituição; 
III – participar de eventos técnico-científicos de interesse do grupo; 
IV – publicar os resultados de sua produção científica, tecnológica, artística ou 
outra nos meios reconhecidos nas respectivas áreas de conhecimento; 
V – atender às exigências de produção científica estabelecidas pelo grupo e por 
este Regulamento. 

 
Seção III – Da Criação de Grupos de Pesquisa 

 
Art. 23 – A proposta de criação de um Grupo de Pesquisa deve ser realizada pelo 
coordenador do grupo, mediante apresentação, ao CONGEPESQ, de documento 
específico, que contenha: 
 

I – Nome do Grupo de Pesquisa; 
II – Descrição sumária dos objetivos do grupo; 
III – Linha(s) de Pesquisa(s) do grupo; 
IV – Componentes do grupo, com a indicação do enquadramento de cada 
membro, ou seja, líder, pesquisador, colaborador, estudante ou técnico; 
V – Justificativa para a criação do grupo, que indique os possíveis impactos 
acadêmicos, científicos, eclesiais e/ou sociais com o desenvolvimento dos 
trabalhos do grupo, a capacidade de gerar novos conhecimentos, produtos e 
parcerias com a(s) linha(s) de pesquisa pretendida(s), e a viabilidade de execução, 
pelo grupo e pela Instituição, de projetos na(s) linha(s) pretendida(s); 
VI – 1 projeto de pesquisa pronto, na(s) linha(s) de pesquisa pretendida(s), para 
ser encaminhado para o CONGEPESQ (anexos à proposta); 
VII – Comprovação da produção científica dos pesquisadores, incluindo 
coordenador, nos últimos três anos (anexos à proposta). 
 
Parágrafo único – Excepcionalmente poderá ser criado um grupo de pesquisa 
dispensando-se os requisitos estabelecidos no inciso VII desse artigo, desde que 
essa criação seja de interesse para a instituição e vise o fomento da pesquisa. 
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Art. 24 – A análise da proposta de criação de um novo Grupo de Pesquisa deve ser 
realizada primeiramente Comitê Gestor e Executivo da Pesquisa  – CONGEPESQ; sendo 
a decisão do CONGEPESQ favorável à criação do grupo, a proposta seguirá para a 
homologação do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir da qual o 
grupo estará institucionalizado. 
 

Parágrafo único – Em sendo aprovado novos Grupos de Pesquisa, o CONGEPESQ 
deverá tomar as providências junto à Secretaria Acadêmica ou pessoa responsável 
para o cadastrar os líderes dos grupos no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
CNPq, zelando pela certificação ou, quando necessário, retirada da certificação 
dos mesmo no CNPq. 

 
Art. 25 – São requisitos necessários para aprovação da proposta de criação de Grupo de 
Pesquisa: 
 

I – Consistência da justificativa de criação de Grupo de Pesquisa; 
II – O Grupo de Pesquisa deverá se encaixar em pelo menos 1 (uma) Linha de 
Pesquisa e, em caso de haver mais de uma, essas devem tratar de um tema em 
comum; 
III – Comprovação de produção científica dos pesquisadores do grupo, nos últimos 
três anos, em consonância com a(s) Linha(s) de Pesquisa proposta(s), devendo 
cada pesquisador possuir, no mínimo: 

a) 01 artigo publicado em periódico científico Qualis B4 ou superior, ou 
participação na autoria de 01 livro ou capítulo de livro Qualis L2, com corpo 
editorial, publicado; e 
b) Orientação de pelo menos 01 (um) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
e/ou 01 (um) Trabalho de Iniciação Científica (como atividade 
extracurricular) concluída. 

 
§ 1º – Excepcionalmente poderá ser criado um grupo de pesquisa dispensando-se 
os requisitos estabelecidos no inciso III desse artigo, desde que essa criação seja 
de interesse estratégico para a instituição, sendo, necessariamente, solicitada 
pela Direção Geral da FLT. 
§ 2º – A exceção estabelecida no parágrafo anterior é somente para a criação do 
grupo, de modo que todas as demais regras previstas no presente regulamento 
devem ser seguidas por esse grupo. 
 

Seção IV – Das Alterações na Composição do Grupo de Pesquisa 
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Art. 26 – A inclusão de novos membros no Grupo de Pesquisa ou a exclusão de algum 
membro existente é decidida pelos docentes pesquisadores do grupo e a proposta é 
solicitada, pelo coordenador, ao CONGEPESQ, quando da apresentação de relatório. 
 
Art. 27 – O consentimento para a inclusão de membro na qualidade de pesquisador 
ficará condicionado ao fato de o referido atender aos requisitos estabelecidos para 
pesquisador quando da criação de Grupo de Pesquisa (alínea a e b do inciso III, art. 34). 
 
Art. 28 – A aquiescência para a inclusão do novo membro na qualidade de colaborador, 
estudante ou técnico ficará condicionada a apresentação de novo projeto de pesquisa 
que inclua o mesmo como participante da equipe de pesquisa desse projeto, ou a 
apresentação de justificativa da necessidade técnica ou intelectual da inclusão do novo 
membro. 
 

Parágrafo único – Fica a cargo da CONGEPESQ a avaliação e aceitação ou não da 
justificativa referida nesse artigo. 

 
Art. 29 – O pesquisador que não estiver na situação de envolvimento mínimo com a 
pesquisa na FLT, conforme estabelecido no presente Regulamento, deverá ter sua 
condição de pesquisador alterada para a de colaborador. 
 
Art. 30 – O tempo de permanência na condição de coordenador é determinado pelos 
pesquisadores do grupo, facultando-se a alternância da condição de coordenador. 
 
Art. 31 – Em caso de vacância do coordenador, os docentes do Grupo de Pesquisa 
escolhem um novo líder dentre os componentes do Grupo, atendidos os critérios 
previstos para o exercício dessa coordenação. 
 
Art. 32 – O Grupo de Pesquisa deve ficar atento às alterações na sua composição, sejam 
aquelas solicitadas ou aquelas determinadas por força do que se estabelece neste 
Regulamento, de maneira a manter sua composição dentro dos parâmetros exigidos, 
quais sejam, os estabelecidos no Art. 29 e todos os seus parágrafos. 
 

Seção V – Da Inclusão de Novos Projetos às Atividades do Grupo de Pesquisa 
 
Art. 33 – Novos Projetos de Pesquisa podem e devem ser propostos regularmente pelo 
Grupo de Pesquisa e encaminhados ao CONGEPESQ, pelo Coordenador, para as devidas 
providências. 
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§ 1º – Os novos projetos do grupo vinculados a TCC ou Iniciação Científica seguem 
os trâmites estabelecidos nos respectivos Regulamentos e Editais, mas o grupo 
deve informar ao CONGEPESQ a respeito do seu início, andamento e conclusão, 
por meio dos seus relatórios. 
§ 2º – Os novos projetos do grupo não vinculados a TCC nem Iniciação Científica 
podem ser apresentados a qualquer tempo e precisam ser apresentados ao 
CONGEPESQ, quando necessário, já acompanhados de parecer do Comitê de 
Ética, indicando a aprovação do projeto. 

 
Seção VI – Do Cancelamento de Grupos de Pesquisa 

 
Art. 34 – Um Grupo de Pesquisa pode ter suas atividades canceladas a pedido do próprio 
grupo ou por recomendação do CONGEPESQ, ratificada pelo Diretor de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. 
 

§ 1º – O pedido de cancelamento do próprio grupo pode ser feito a qualquer 
tempo, mas deve ser acompanhado de justificativa assinada por todos os 
membros e de relatório final, e deve ser encaminhado, pelo líder do grupo, ao 
CONGEPESQ. 
§ 2º – A recomendação de cancelamento quando feita pelo CONGEPESQ deverá 
estar balizada no desempenho do grupo, sobretudo na observância das metas 
estabelecidas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 38. 

 
Seção VII – Da Avaliação dos Grupos de Pesquisa  

 
Art. 35 – Grupos de Pesquisa serão objeto de avaliação permanente e da avaliação 
institucional, que tem por objetivo fortalecer os grupos, visando ao aumento de sua 
capacidade de produção acadêmico-científica, bem como de sua capacidade de 
captação de recursos em agências de fomento e ao seu reconhecimento pela 
comunidade acadêmica nacional e internacional. 
 
 Parágrafo único – A CPA – Comissão Própria de Avaliação pode, a qualquer 
momento, no contexto da avaliação institucional por ela realizada, tomar os Grupos de 
Pesquisa como objeto de avaliação institucional. 
 
Art. 36 – Cabe ao CONGEPESC a elaboração de instrumentos que permitam uma 
avaliação qualitativa e quantitativa dos Grupos de Pesquisa, tomando como referências 
gerais os seguintes aspectos: 
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I – equilíbrio na distribuição das atividades entre os pesquisadores, assim como 
de sua produção científica; 
II – desenvolvimento de projeto de pesquisa em quantidade adequada em cada 
uma das linhas do grupo; 
III – produção científica qualificada de cada pesquisador, entendendo-se por 
produção científica qualificada artigos com Qualis ou alto fator de impacto, 
patentes, trabalhos em eventos, capítulos de livros, livros, obras de arte e outras 
produções reconhecidas em cada área do conhecimento; 
IV – inexistência de pendências em relação a relatórios de pesquisa. 

 
Art. 37 – Os  Grupos de Pesquisa deverão apresentar, ao final de cada semestre letivo, 
relatório sobre as atividades desenvolvidas no respectivo semestre, por meio de 
formulário específico disponibilizado pelo CONGEPESQ. 
 
Art. 38 – Pressupostas as referências gerais do Art. 36, define-se que para um Grupo de 
Pesquisa permanecer institucionalizado, consequentemente com todas as prerrogativas 
associadas, deve alcançar metas anuais mínimas, que variam conforme o tempo de 
existência do grupo, e a serem avaliadas pelo CONGEPESQ. 
 

§ 1º – No primeiro ano de existência, um Grupo de Pesquisa deverá, ao menos: 
I – Conseguir aprovação do Comitê Científico de 01 (um) projeto de 
pesquisa, em média por pesquisador; 
II – Conseguir aprovação e classificação de 01 (um) projeto em edital de 
Iniciação Científica; 
III – Conseguir aprovação do Comitê Científico de 01 (um) artigo científico 
na qualidade de “com indicação para publicação”; 
IV – Apresentar 02 (dois) trabalhos em eventos científicos, como 
congressos, jornadas e similares. 

§ 2º – No segundo ano de existência, um Grupo de Pesquisa deverá, ao menos: 
I – Conseguir aprovação do Comitê Científico de 01 (um) projeto de 
pesquisa, em média por pesquisador; 
II – Conseguir aprovação e classificação de 01 (um) projeto em edital de 
Iniciação Científica; 
III – Conseguir aprovação de 01 (um) TCC; 
IV – Conseguir aprovação do Comitê Científico de 02 (dois) artigos 
científicos na qualidade de “com indicação para publicação”; 
V – Apresentar 01 (um) trabalho em eventos científicos, em média por 
pesquisador, sendo, ao menos, um desses em evento externo à FLT. 

§ 3º – No terceiro ano de existência, e nos anos seguintes, um Grupo de Pesquisa 
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deverá, anualmente, manter o alcance das metas do segundo ano e, 
adicionalmente, obter a publicação de 01 (um) artigo em periódico científico 
Qualis B4 ou superior, ou participação na autoria de 01 (um) livro/ capítulo de 
livro, com corpo editorial, publicado, com Qualis L2. 
§ 4º – A produção científica do grupo considerada para a análise do cumprimento 
de suas metas será aquela alcançada dentro das linhas de pesquisa do grupo. 
§ 5º – Fica reservado ao CONGEPESQ a possibilidade de redefinir os indicadores e 
metas definidos no contexto desse Artigo, sempre quando tal redefinição tiver 
por finalidade que as atividades de pesquisa realizadas na FLT alcancem melhores 
patamares nas metas quantitativas e qualitativas colocadas pela CAPES para o 
reconhecimento de programas stricto sensu.  

 
Art. 39 – Além das metas para o Grupo de Pesquisa como um todo, o pesquisador, 
individualmente, deve, ao menos, obter aprovação do Comitê Científico de 01 (um) 
Projeto de Pesquisa ou de 01 (um) artigo científico, anualmente, na qualidade de autor 
principal/coordenador, para manter sua condição de pesquisador, cabendo ao 
CONGEPESQ realizar essa avaliação. 
 

Parágrafo único – Fica reservado ao CONGEPESQ a possibilidade de redefinir os 
indicadores e metas definidos no contexto desse Artigo, sempre quando tal 
redefinição tiver por finalidade que as atividades de pesquisa realizadas pelos 
pesquisadores da FLT alcancem melhores patamares nas metas quantitativas e 
qualitativas colocadas pela CAPES para o reconhecimento de programas stricto 
sensu.  

 
Capítulo II – Dos Núcleos de Pesquisa 

 
Art. 40 – Os núcleos de pesquisa são estruturas organizacionais que associam 
pesquisadores e/ou extensionistas vinculados a um ou mais grupos de pesquisa 
certificados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq ou a programas de extensão 
institucionalizados. 
 
Art. 41 – Os núcleos visam aos seguintes objetivos: 
 

I – desenvolver pesquisa e/ou extensão preferencialmente em áreas consideradas 
estratégicas para o crescimento institucional e para o desenvolvimento regional e 
nacional; 
II – construir áreas de excelência em pesquisa e/ou extensão, concentrando os 
recursos humanos e físicos disponíveis na Instituição para tal fim; 
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III – constituir redes de pesquisa e/ou extensão em colaboração com 
pesquisadores de outras instituições nacionais e/ou estrangeiras; 
IV – acolher pesquisadores visitantes, extensionistas e estudantes de outras 
instituições nacionais e/ou estrangeiras; 
V – aprofundar a interdisciplinaridade e a indissociabilidade da pesquisa com o 
ensino (graduação ou pós-graduação) e a extensão. 
 

Art. 42 – Os núcleos poderão dispor de salas e laboratórios devidamente equipados para 
o desenvolvimento de suas atividades, preferencialmente montados com recursos de 
agências de fomento ou por meio de convênios com outras instituições. 
 

Parágrafo único. Na medida do possível, os núcleos devem partilhar 
infraestrutura, equipamentos e recursos humanos para apoiar a criação e 
consolidação de outros grupos ou núcleos. 

 
Seção I – Da Criação dos Núcleos de Pesquisa 

 
Art. 43 – É possível encaminhar ao CONGEPESQ, a qualquer tempo, uma Proposta de 
Criação de Núcleo de Pesquisa, que deve considerar: 
 

I – a vinculação dos membros integrantes do núcleo a um ou mais grupos de 
pesquisa certificados pela Instituição junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do CNPq e/ou a um ou mais programas de extensão institucionalizados; 
II – a experiência em pesquisa e/ou extensão do coordenador do núcleo, devendo 
ser docente Doutor e atender a pelo menos uma das seguintes condições:  

a) estar vinculado a um programa de pós-graduação stricto sensu; 
b) ser bolsista de produtividade do CNPq ou de outra agência de fomento; 
c) ou ser coordenador de um programa de extensão institucionalizado; 

III – o intercâmbio e a produção conjunta com outros grupos da FLT e, sempre que 
possível, de outras instituições, nacionais e estrangeiras; 
IV – a vinculação com áreas prioritárias de investigação definidas pela FLT ou 
definidas nos respectivos projetos dos cursos stricto sensu da instituição; 
V – a relevância e a importância da temática de pesquisa para o desenvolvimento 
científico, humano, cultural,  religioso, socioeconômico sustentável e solidário; 
VI – a relação com o ensino de graduação ou pós-graduação e com a extensão; 
VII – a disponibilidade de estrutura física, laboratorial, de apoio e de 
equipamentos para o desenvolvimento da pesquisa e demais atividades do 
núcleo. 
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Art. 44 – As Propostas de Criação de Núcleos de Pesquisa podem ser apresentadas, a 
qualquer tempo, por meio do preenchimento de requerimento específico, junto ao 
CONGEPESQ, que deverá conter as seguintes informações: 
 

I – Nome do Núcleo de Pesquisa; 
II – Descrição sumária dos objetivos do núcleo; 
III – Linha(s) de Pesquisa(s) do núcleo; 
IV – Componentes do núcleo; 
V – Justificativa para a criação do núcleo, que indique os possíveis impactos 
acadêmicos, científicos, eclesiais e/ou sociais com o desenvolvimento dos 
trabalhos do núcleo, a capacidade de gerar novos conhecimentos, produtos e 
parcerias com a(s) linha(s) de pesquisa pretendida(s), e a viabilidade de execução, 
pelo grupo e pela Instituição, de projetos na(s) linha(s) pretendida(s); 
VI – Estrutura física, laboratorial, de apoio e de equipamentos requerida; 
VII – Minuta do Regimento do Núcleo de Pesquisa. 
 
Parágrafo único – O Regimento do Núcleo de Pesquisa deve integrar a Proposta 
de Criação de Núcleo de Pesquisa, cabendo-lhe estabelecer: 

I – objetivos, normas de funcionamento, atribuições e responsabilidades; 
II – critérios para associação e permanência de membros, escolha do 
coordenador e duração de seu mandato; 
III – critérios para substituição do coordenador e dissolução do núcleo; 
IV – destinação do patrimônio do núcleo em caso de dissolução. 

 
Art. 45 – O requerimento contendo Proposta de Criação de Núcleo de Pesquisa, após 
sua aprovação pelos proponentes do Núcleo, deve ser submetido à apreciação do 
CONGEPESQ que, após análise e parecer conforme os parâmetros indicados nos Art. 52 
e 53 desse Regulamento, remeterá ao CEPE para análise e aprovação final. 
 

Seção II – Da Avaliação dos Núcleos de Pesquisa 
 
Art. 46 – Os núcleos de pesquisa são objeto de avaliação periódica, a partir de critérios 
e procedimentos a serem definidos pelo CONGEPESC, com base no presente 
Regulamento e em outras regulamentações pertinentes. 
 

Parágrafo único – A CPA – Comissão Própria de Avaliação pode, a qualquer 
momento, no contexto da avaliação institucional por ela realizada, tomar os 
Grupos de Pesquisa como objeto de avaliação institucional. 
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 Capítulo III – Dos Laboratórios de Pesquisa 
 
Art. 47 – Os laboratórios de pesquisa são estruturas organizacionais que associam 
pesquisadores vinculados a um ou mais grupos de pesquisa certificados no Diretório dos 
Grupos de Pesquisa do CNPq. 
 
Art. 48 – Os laboratórios de pesquisa visam aos seguintes objetivos: 
 

I – desenvolver pesquisa básica em áreas consideradas estratégicas para o avanço 
da ciência; 
II – construir áreas de excelência em pesquisa, concentrando, para tal fim, os 
recursos humanos e físicos disponíveis na Instituição; 
III – constituir redes de pesquisa em colaboração com pesquisadores de outras 
instituições nacionais e/ou estrangeiras; 
IV – acolher pesquisadores visitantes e estudantes de outras instituições nacionais 
e/ou estrangeiras; 
V – aprofundar a interdisciplinaridade e a indissociabilidade da pesquisa com o 
ensino (graduação ou pós-graduação) e a extensão. 

 
Art. 49 – Os laboratórios de pesquisa poderão dispor de salas e laboratórios 
devidamente equipados para o desenvolvimento de suas atividades, preferencialmente 
montados com recursos de agências de fomento ou por meio de convênios com outras 
instituições. 
 

Parágrafo único – Na medida do possível, os laboratórios devem compartilhar 
infraestrutura, equipamentos e recursos humanos para apoiar a criação e 
consolidação de outros grupos ou laboratórios. 

 
Seção I – Da Criação dos Laboratórios de Pesquisa 

 
Art. 50 – É possível encaminhar, a qualquer tempo, ao CONGEPESQ, Proposta de Criação 
de Laboratórios, que deve considerar os seguintes aspectos: 
 

I – a vinculação dos membros integrantes do laboratório a um ou mais grupos de 
pesquisa certificados pela Instituição junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do CNPq; 
II – a vinculação dos membros integrantes a um programa de pós-graduação 
stricto sensu ou seren bolsista de produtividade do CNPq ou de outra agência de 
fomento; 
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III – o intercâmbio e a produção conjunta com outros grupos da FLT e de outras 
instituições, nacionais e/ou estrangeiras; 
IV – a vinculação com áreas prioritárias de investigação definidas pela FLT ou pelos 
cursos ou programas stricto sensu da instituição; 
V – a relevância científica dos conhecimentos produzidos pelos seus membros; 
VI – a relação com o ensino de graduação ou pós-graduação; 
VII – a disponibilidade de estrutura física, laboratorial, de apoio e de 
equipamentos para o desenvolvimento da pesquisa e demais atividades do 
laboratório. 
 

Art. 51 – As propostas de criação de laboratórios de pesquisa podem ser apresentadas, 
a qualquer tempo, por meio do preenchimento de requerimento contendo a Proposta 
de Criação de Laboratório de Pesquisa, com as seguintes informações: 
 

I – Nome do Laboratório de Pesquisa; 
II – Descrição sumária dos objetivos do laboratório; 
III – Linha(s) de Pesquisa(s) do laboratório; 
IV – Componentes do laboratório; 
V – Justificativa para a criação do laboratório, que indique os possíveis impactos 
acadêmicos, científicos, eclesiais e/ou sociais com o desenvolvimento dos 
trabalhos do laboratório, a capacidade de gerar novos conhecimentos, produtos 
e parcerias com a(s) linha(s) de pesquisa pretendida(s), e a viabilidade de 
execução, pelo laboratório e pela Instituição, de projetos na(s) linha(s) 
pretendida(s); 
VI – Estrutura física, laborial, de apoio e de equipamentos requerida; 
VII – Minuta do Regimento do Laboratório de Pesquisa. 
 
Parágrafo único – O Regimento do Laboratório de Pesquisa deve integrar a 
Proposta de Criação de Laboratório de Pesquisa, cabendo-lhe estabelecer: 

I – objetivos, normas de funcionamento, atribuições e responsabilidades; 
II – critérios para associação e permanência de membros, escolha do 
coordenador e duração de seu mandato; 
III – critérios para substituição do coordenador e dissolução do laboratório; 
IV – destinação do patrimônio do laboratório em caso de dissolução. 

 
Art. 52 – O requerimento contendo Proposta de Criação de Laboratório de Pesquisa, 
após sua aprovação pelos próprios proponentes do Laboratório, deve ser submetido à 
apreciação do CONGEPESQ que, após análise e parecer conforme os parâmetros 
indicados nesse Regulamento, remeterá ao CEPE para análise e aprovação final. 
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Seção II – Da Avaliação dos Laboratórios de Pesquisa 
 
Art. 53 – As atividades de pesquisa dos laboratórios de pesquisa serão submetidos à 
avaliação periódica, a partir de critérios e procedimentos a serem definidos pelo 
CONGEPESC, com base no presente Regulamento e em outras regulamentações 
pertinentes. 
 

Parágrafo único – A CPA – Comissão Própria de Avaliação pode, a qualquer 
momento, no contexto da avaliação institucional por ela realizada, tomar os 
Laboratórios de Pesquisa como objeto de avaliação institucional. 

. 
 

TÍTULO IV – DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 
 
Art. 54 – As atividades de pesquisa visam ao avanço do conhecimento, da tecnologia e 
da inovação, assim como a formação de recursos humanos qualificados e a socialização 
e a transferência dos conhecimentos, processos e produtos desenvolvidos. 
 
Art. 55 – Entende-se por atividades de pesquisa: 
 

I – coordenação e/ou participação em projetos de pesquisa; 
II – coordenação e/ou participação em grupo de pesquisa; 
III – supervisão de estágio de pós-doutorado na FLT; 
IV – elaboração de relatório de pesquisa, de dissertação de mestrado ou de tese 
de doutorado; 
V – publicação de livro científico, didático, cultural ou técnico; 
VI – edição, organização e/ou tradução de livro científico, didático, cultural ou 
técnico; 
VII – publicação de texto didático com a aprovação de conselho editorial ou 
comissão constituída para esse fim; 
VIII – publicação de artigo técnico e/ou científico em periódico indexado 
internacionalmente e/ou nacionalmente; 
IX – publicação de artigo, resumo expandido ou resumo técnico e/ou científico 
em anais de eventos internacionais e/ou nacionais; 
X – publicação de artigos de divulgação em revistas, jornais ou sites; 
XI – tradução de artigo científico, didático, cultural, artístico ou técnico; 
XII – apresentação de trabalho, com ou sem resumo publicado, em eventos 
científicos ou artístico culturais internacionais, nacionais, regionais e/ou locais; 
XIII – editoração de revistas científicas e culturais internacionais, nacionais, 
regionais e/ou locais; 
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XIV – participação em conselho editorial de periódico ou editora internacional, 
nacional, regional e/ou local; 
XV – publicação de cartas geográficas, mapa ou similar em livros ou revistas 
indexadas; 
XVI – desenvolvimento de aplicativos computacionais, registrados ou publicados 
em livros ou revistas indexadas; 
XVII – depósito de patentes, de softwares, topografia de circuitos e outros; e 
XVIII – orientação e coorientação de projeto de iniciação científica, de Trabalho 
de Conclusão de Curso de graduação, de monografia de cursos de pós-graduação 
lato sensu, de dissertação de mestrado e de tese de doutorado. 
 
Parágrafo único – Em relação ao mencionado no inciso XII, acima, o professor é 
obrigado a fazer referência de sua vinculação à FLT nas comunicações científicas 
de qualquer natureza resultantes de trabalhos desenvolvidos total ou 
parcialmente nessa IES ou por intermédio da mesma. 

 
Art. 56 – As atividades de pesquisa serão desenvolvidas, prioritariamente, por meio de 
projetos institucionalizados, observado o disposto neste Regulamento. 
 

Capítulo I – Da Organização das Atividades de Pesquisa 
 

Seção I – Das Linhas de Pesquisa 
 
Art. 57 – As atividades de pesquisa organizam-se em torno de linhas de pesquisa. 
 
Art. 58 – Linhas de Pesquisa são são domínios, núcleos temáticos, recortes teóricos e/ou 
empíricos que indicam temas e/ou objetos aglutinadores de estudos científicos, técnicos 
e/ou artísticos, fundamentados na tradição investigativa de uma ou mais áreas de 
conhecimento, que orientam e articulam as atividades de pesquisa, que englobam 
questões que justificam esforços sistemáticos de investigação e, por conseguinte, 
originam projetos afins, constituindo, assim, em unidade básica de organização da 
pesquisa com vistas à produção de um conhecimento mais sedimentado. 
 
Art. 59 – As Linhas de Pesquisa expressam as políticas e as prioridades institucionais no 
campo da pesquisa, assim como os interesses comuns que orientam as atividades dos 
pesquisadores envolvidos nos grupos de pesquisa, dos cursos e programas de pós-
graduação e/ou dos cursos de graduação. 

§ 1º – As linhas que orientam as atividades de pesquisa no âmbito dos cursos de 
graduação e de pós-graduação devem interagir com os projetos pedagógicos do 
curso a que estiverem vinculadas. 
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§ 2º – As linhas que orientam as atividades de pesquisa no âmbito dos grupos de 
pesquisa devem integrar as propostas desses grupos. 

 
Art. 60 – Linhas de Pesquisa deverão ser regularmente propostas, analisadas, 
reformuladas e aprovadas pelos órgãos competentes da FLT, constituindo assim as 
Linhas de Pesquisa Institucionais da IES, e contribuindo assim para a institucionalização 
da pesquisa científica. 
 

§ 1º – Cabe às Coordenações de cursos de graduação e ao CPGP – Conselho de 
Pós-Graduação e Pesquisa, ouvindo seus órgãos colegiados, quando houver, bem 
como aos líderes de Grupos de Pesquisa reconhecidos pela IES, a proposição de 
novas Linhas de Pesquisa ou a renovação das já existentes, anualmente. 
§ 2º – Fica facultado à Direção Geral da FLT propor Linhas de Pesquisa que sejam 
de interesse da instituição. 
§ 3º – O CONGEPESQ tem a incumbência de estimular e auxiliar o processo de 
elaboração e ou reformulação de Linhas de Pesquisa, assim como solicitar e 
recolher dos órgãos competentes suas propostas e apresentá-las ao CEPE – 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ao qual compete deliberar sobre a 
institucionalização das mesmas. 
§ 4º – Quando da elaboração, renovação ou proposição das linhas de pesquisa 
deve-se buscar, na medida do possível, as seguintes características para as 
mesmas: 

I – Que favoreçam o aprofundamento de questões científicas e a geração 
de novos conhecimentos e de inovação (caráter vertical); 
II – Que sejam multidisciplinares, transdisciplinares ou, ainda melhor, 
multiprofissionais (caráter transversal); 
III – Que ensejem a possibilidade de diferentes abordagens técnico-
científicas, seja laboratorial, social etc., para a investigação de interesse 
(caráter multimodal); 
IV – Que sejam capazes de produzir número significativo de artigos 
científicos, devendo estar em consonância com as possibilidades e 
potencialidades institucionais (caráter eficiente). 

 
Art. 61 – Todas as pesquisas desenvolvidas como atividades de Grupos de Pesquisa ou 
de iniciação científica ou de pós-graduação stricto sensu devem se enquadrar nas Linhas 
de Pesquisa Institucionais; para as demais pesquisas – p. ex., de TCCs –, as linhas 
institucionais constituem-se em direcionamento aos pesquisadores, mas não são 
obrigatórias. 
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Seção II – Dos Projetos de Pesquisa 

 
Subseção I – Da Definição e dos Requisitos de um Projeto de Pesquisa 

 
Art. 62 – No âmbito da FLT, Projeto de Pesquisa é o documento que identifica e 
caracteriza questões de interesse científico e/ou tecnológico e propõe ações de 
investigação adequadas para a construção de respostas a tais questões, por meio da 
apresentação clara e detalhada de todo o processo investigativo a que se propõe. 
 
Art. 63 – Para o desenvolvimento de atividade de pesquisa na esfera e/ou por meio da 
FLT se fazem necessárias apresentação e aprovação de Projeto de Pesquisa. 
 

§ 1º – Os Projetos de Pesquisa devem atender aos seguintes requisitos: 
I – Apresentar fundamentação teórica e contextualização que demonstrem 
a importância do estudo e justifiquem a realização da pesquisa; 
II – Definir claramente os objetivos que se pretendem alcançar; 
III – Descrever, em detalhes, os materiais e métodos coerentes e adequados 
aos objetivos almejados; 
IV – Especificar as fases e o cronograma de execução e produção de 
resultados, devendo ter um período regular de execução conforme o tipo 
de curso ou programa em que estiver inserido: (a) Pós-graduações lato 
sensu – 6 meses; (b) Mestrado Profissional ou Acadêmico – 24 meses; (c) 
Doutorado Profissional ou Acadêmico – 48 meses; 
V – Indicar e quantificar os recursos físicos, humanos e financeiros 
necessários à proposta, dentro de limites reconhecidos pela CONGEPESQ  e 
pela Direção Geral como viáveis à Instituição; 
VI – Estar vinculados às atividades de Grupos de Pesquisa ou às atividades 
de Iniciação Científica ou a Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 
VII – Em se tratando de pesquisas a serem desenvolvidas por meio de 
Grupos de Pesquisa institucionais, por meio de Iniciação Científica ou Pós-
graduação, devem seguir as Linhas de Pesquisa Institucionais, conforme 
constam nesse ou em outros Regulamentos da FLT pertinentes ao assunto; 
VIII – Obter aprovação do Comitê Gestor e Executivo da Pesquisa  da FLT; 
IX – Quando envolver a participação de seres humanos, deverá obter 
aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP); 
X – Quando envolver a utilização de animais, precisará conseguir aprovação 
de Comitê de Ética em Pesquisa, que levará em conta a legislação brasileira 
vigente quanto ao uso de animais em pesquisas; 
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XI – Os Projetos de Pesquisa deverão ser elaborados de acordo com o Ma-
nual de Metodologia da Pesquisa Científica da FLT 

§ 2º  – Excepcionalmente, um projeto pode ser desenvolvido sem uma das 
vinculações referidas no inciso VI, desde que seja estratégico e impactante no 
desenvolvimento da FLT, caracterizando-se como “Projeto Especial”. 
§ 3º – O entendimento da excepcionalidade indicada no parágrafo anterior é 
prerrogativa do CONGEPESQ. 
§ 4º – Outros requisitos poderão ser requeridos dos projetos de pesquisa, desde 
que estabelecidos claramente nos regulamentos e editais de Iniciação Científica, 
de Pós-Graduação e de Trabalhos de Conclusão de Curso ou em documentos que 
firmem parceria entre a FLT e outras IES, nacionais ou estrangeiras, ou empresas, 
ONGs e entidades congêneres. 

 
Subseção II – Da Institucionalização de um Projeto de Pesquisa 

 
Art. 64 – Os projetos de pesquisa passam a figurar dentre aqueles desenvolvidos 
oficialmente pela FLT, com seu apoio e chancela, no momento em que: 

 
I – Nos casos de projetos de Grupos de Pesquisa não vinculados à Iniciação 
Científica ou a TCC, quando da aprovação pelo CONGEPESQ; 
II – Nos casos de projetos de Iniciação Científica, quando da aprovação pela 
Coordenação das respectivas disciplinas ou do Curso no contexto dos quais 
estiverem ocorrendo, ou quando da classificação em processo seletivo específico, 
previsto em Edital; 
III – Nos casos de projetos de pesquisa para TCC, após aprovação pelas respectivas 
Coordenações de Cursos; 
IV – Nos casos de Projetos Especiais, quando da aprovação pelo CONGEPESQ. 
 
Parágrafo único – Para a obtenção do aval a que se refere o presente artigo, todos 
os requisitos postos no presente Regulamento, como também aqueles 
estabelecidos pelas instâncias institucionais competentes, precisam ser 
cumpridos, sendo que a listagem de todos os projetos aprovados deverá ser 
encaminhada pela instância que os aprovou (Coordenação de Disciplina ou de 
Curso) para o CONGEPESQ, que os homologará e incluirá em seus registros. 

 
Subseção III – Dos Envolvidos no Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa 

 
Art. 65 – Admite-se que um projeto de pesquisa vinculado à FLT possa conter como 
envolvidos no seu desenvolvimento: 
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I – Professores da FLT; 
II – Estudantes de graduação ou pós-graduação regularmente matriculados; 
III – Técnicos da FLT; 
IV – Profissionais externos. 
 
§ 1º – Todo estudante deverá ser sempre orientado por um docente pesquisador 
da FLT em suas atividades de pesquisa. 
§ 2º – Considera-se profissional externo os técnicos, os graduados e os pós-
graduados sem vínculo com a FLT. 
§ 3º – A inclusão de profissional externo necessita apresentar fundamentação por 
escrito, no próprio projeto, que justifique essa inclusão como necessária ao 
andamento do projeto, bem como precisa da autorização do CONGEPESQ da FLT, 
que por sua vez deverá consultar a Direção Administrativo-Financeira da FLT 
sempre que houver qualquer custo envolvido. 
 

Art. 66 – O Projeto de Pesquisa será coordenado por docente do quadro permanente da 
FLT, em efetivo exercício da docência na Instituição e com titulação mínima de Mestre. 
 

§ 1º – Exceção ao que foi referido no caput desse artigo far-se-á nas pesquisas 
para TCC, na qual se admite a Especialização como titulação mínima. 
§ 2º – Excepcionalmente, é admitida a coordenação de projeto de pesquisa 
vinculado à FLT ser feita por professor ou pesquisador de outras instituições de 
ensino ou de pesquisa desde que: 

I – O docente ou pesquisador possua titulação de doutor e experiência 
comprovada na área do projeto; 
II – Exista um docente da FLT fazendo parte da equipe de desenvolvimento 
do projeto; 
III – O projeto seja resultado de parceria firmada entre a FLT e outra 
instituição de ensino ou pesquisa. 

§ 3º – O professor a que se refere o inciso II do parágrafo anterior deve estar em 
efetivo exercício da docência na Instituição e possuir titulação mínima de Mestre, 
e será considerado, administrativamente, o responsável pelo projeto no âmbito 
da FLT, independentemente da condição de colaborador perante outras 
instituições ou órgãos. 
 

Art. 67 – Todos os envolvidos com projeto devem possuir currículo cadastrado e 
atualizado junto à Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq. 
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Art. 68 – Além das exigências previstas no presente Regulamento, outras poderão ser 
demandadas dos membros da equipe do projeto de pesquisa desde que estabelecidas 
nos Regulamentos e Editais de Iniciação Científica, de Pós-Graduação e de Trabalhos de 
Conclusão de Curso ou em documentos que firmem parceria entre a FLT e outras IES, 
ONGs, instituições ou empresas.  
 

Capítulo II – Da Inovação Científica e Tecnológica 
 
Art. 69 – Por inovação entende-se a criação ou modificação inédita de produto ou 
processo que promova o avanço da ciência e da tecnologia e sua apropriação pela 
sociedade, visando ao bem-estar humano e social, e o desenvolvimento sustentável e 
solidário, de acordo com a Política de Pesquisa da FLT. 
 
Art. 70 – A inovação científica e/ou tecnológica compreende: 

I – o desenvolvimento de projetos inovadores que promovam o desenvolvimento 
tecnológico e científico, incluindo-se especialmente de tecnologias sociais; 
II – a gestão da propriedade intelectual; 
III – a transferência tecnológica; 
IV – o fomento de novas iniciativas para entidades religiosas, cooperativas e/ou 
organizações sociais de caráter solidário e comunitário. 
 

Art. 71 – O desenvolvimento de projetos de inovação será fomentado e desenvolvido 
pela aproximação da FLT com instituições eclesiásticas e outros órgãos públicos e/ou 
privados, e com outras organizações da sociedade civil. 
 
Art. 72 – A gestão da propriedade intelectual visa proteger os resultados de uma pesquisa 

inovadora, de modo a evitar a apropriação indevida e garantir o estímulo a novos 
projetos de base inovadora. 
 
Art. 73 – Por transferência tecnológica entende-se a cessão de conhecimentos 
produzidos e a aplicação da tecnologia desenvolvida em benefício da sociedade, na 
forma de projetos, processos e produtos. 
 
Art. 74 – A inovação científica e a transferência tecnológica na FLT serão organizadas 
pelo CONGEPESQ. 
 
 

Capítulo III – Do Acompanhamento e da Avaliação das Atividades de Pesquisa 
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Seção I – Dos Objetivos e Instâncias Envolvidas no Acompanhamento e Avaliação das 
Atividades de Pesquisa 

 
Art. 75 – O acompanhamento e a avaliação das atividades de pesquisa na FLT visam 
assegurar: 

I – O Cumprimento da legislação pertinente; 
II – Um padrão de qualidade da pesquisa compatível com as exigências da 
comunidade científica nacional; 
III – A divulgação das atividades de pesquisa e seus resultados; 
IV – Um envolvimento positivo do estudante com a pesquisa de modo a contribuir 
para a qualidade de sua formação; 
V – A boa relação entre os esforços desprendidos (incluindo os custos) e os 
benefícios alcançados. 

 
Art. 76 – O acompanhamento e avaliação das atividades de pesquisa envolvem os 
seguintes setores institucionais: 
 

I – Coordenações de cursos de graduação; 
II – Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa – CPGP; 
III – Comitê Científico; 
IV – Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP; 
V – Comitê Gestor e Executivo da Pesquisa – CONGEPESQ; e 
VI – Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
§ 1º – Cabe ao CONGEPESQ a coordenação das atividades de pesquisa, 
respeitando se as competências do Comitê Científico e do Comitê de Ética, 
conforme postas no presente Regulamento e em seus regulamentos próprios, e 
subordinando-se às orientações e determinações da Diretoria de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, da Diretoria Administrativo-Financeira e da Diretoria Geral da FLT. 
§ 2º – Cabe às Coordenações de cursos e ao CPGP auxiliarem o Comitê Científico 
e o Comitê de Ética no sentido de manter os cursos, sob suas responsabilidades, 
integrados a todos os processos acadêmicos e administrativos relativos às 
atividades de pesquisa. 
§ 3º – Cabe às Coordenações de cursos, no que diz respeito à pesquisa, cuidar 
para que a mesma, quando escolhida como estratégia de produção de Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), aconteça dentro dos parâmetros postos pelas 
diretrizes curriculares, pelos projetos pedagógicos dos cursos e outros 
documentos que deliberem sobre TCC. 
§ 4º – O aval a projeto de pesquisa proferido por órgãos e agências externas não 
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dispensa a análise de adequação e viabilidade da proposta pelos setores 
institucionais cabíveis. 
§ 5º – Cabe ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão acompanhar, orientar e 
supervisionar as atividades de todas as instâncias envolvidas no 
acompanhamento e na avaliação das atividades de pesquisa realizadas na FLT. 

 
Subseção I – Do Comitê Científico 

 
Art. 77 – Com o intuito de primar pela boa qualidade dos Projetos de Pesquisa e artigos 
científicos realizados no âmbito da IES, a FLT deverá manter um Comitê Científico, uma 
instância colegiada de caráter multi e transdisciplinar, que tem a incumbência de realizar 
a avaliação sistemática desses documentos. 
 

§ 1º – Todo Projeto de Pesquisa e artigo científico elaborado no âmbito da FLT 
referente à iniciação científica ou a grupo de pesquisa deve ser submetido à 
apreciação do Comitê Científico e seguir as orientações e normatizações 
estabelecidas por esse comitê.  
§ 2º – O Comitê Científico terá Regulamento próprio, que indicará sua 
composição, suas atribuições, e demais assuntos pertinentes ao seu 
funcionamento. 
 

Subseção II – Do Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP  
 
Art. 78 – A FLT manterá constituído um Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP, o qual, 
considerando a legislação vigente, revisará todos os projetos e/ou protocolos de 
pesquisa envolvendo seres humanos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas 
decisões sobre a 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. 
 

§ 1º – Toda pesquisa envolvendo seres humanos, individual ou coletivamente, de 
forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de 
informações ou materiais, deverá ser submetida à apreciação deste Comitê de 
Ética em Pesquisa – COMEP, conforme estabelece a Resolução 466/2012, do 
Ministério da Saúde, que servirá, em sua íntegra, de referência para toda e 
qualquer deliberação e a ação relativa à pesquisa envolvendo seres humanos. 
§ 2º – O COMEP terá Regulamento próprio, coerente com a legislação Brasileira 
em vigor, em especial com a Resolução 466/2012, e que indicará sua composição, 
suas atribuições, e demais assuntos pertinentes ao seu funcionamento. 
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§ 3º – O COMEP da FLT deverá consistir em um colegiado interdisciplinar e 
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 
educativo, que sirva para defender os interesses dos participantes da pesquisa em 
sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 
dentro de padrões éticos. 
§ 4º – O COMEP da FLT deverá estar integrado com o CONEP/CNS/MS – Conselho 
Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional da Saúde/Ministério da 
Saúde, sendo que a Plataforma Brasil deverá ser utilizada como sistema oficial de 
lançamento de pesquisas. 

 
Art. 79 – Conforme a Lei n. 11.794, de Outubro de 2008, que estabelece procedimentos 
para o uso científico de animais, toda pesquisa envolvendo uso de animais deverá ser 
submetida à apreciação do COMEP, que levará as legislações vigentes pertinentes ao 
uso de animais na pesquisa, o qual, dentre outras atribuições estabelecidas pela aludida 
lei, examina previamente os procedimentos de pesquisa a serem realizados para 
determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável, de modo a garantir que os 
procedimentos causem o menor sofrimento possível aos animais envolvidos, e que seja 
utilizado o número mínimo de animais necessários para se atingir o objetivo. 
 
Art. 80 – As Coordenações dos comitês citados no caput dos artigos 77 e 78, instituídos 
na FLT, deverão divulgar amplamente as normas de funcionamento de seus respectivos 
domínios. 
 

Seção II – Do Processo Avaliativo 
 
Art. 81 – A avaliação das atividades de pesquisa acontece sobretudo com a apreciação 
e julgamento dos Projetos de Pesquisa, da Iniciação Científica e dos Grupos , Núcleos ou 
Laboratórios de Pesquisa, que interagem no processo de investigação. 
 
 Parágrafo único – Os indicadores de qualidade e quantidade relativos às 
atividades de pesquisa e a serem avaliados pelo CONGEPESQ e no contexto de 
avaliações instituições, foram definidos nos Arts. 38 e 39. 
 
Art. 82 – A avaliação deve ser fundamentada em critérios e juízos técnico-científicos, 
éticos e administrativos, e ser realizada no início, durante e ao final da atividade. 
 
Art. 83 – A avaliação será procedida com base em documentos e/ou fatos, dados 
qualitativos e/ou quantitativos e análise dos processos/procedimentos envolvidos com 
a atividade e/ou os resultados alcançados. 
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Art. 84 – As atividades relativas à Iniciação Científica e as pesquisas desenvolvidas como 
trabalhos de conclusão de curso (TCC) serão avaliadas conforme previsto nos 
regulamentos próprios de cada atividade. 
 
TÍTULO V – DO APOIO INSTITUCIONAL À PESQUISA E DA PROMOÇÃO DA INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 
 

Capítulo I – Do Apoio Institucional à Pesquisa 
 
Art. 85 – A Instituição oferecerá apoio aos Projetos de Pesquisa, segundo sua 
possibilidade orçamentária, através de: 
 

I – Remuneração aos docentes e aos estudantes; 
II – Suporte de infraestrutura; 
III – Auxílio para a divulgação dos resultados das pesquisas. 

 
§ 1º – Docentes atuantes na pesquisa terão a destinação de hora/aula pela 
participação em Grupo de Pesquisa e pela coordenação de Projetos de Pesquisa, 
via de regra, dentro de seus encargos docentes, a serem contabilizados dentro de 
seu Contrato principal de trabalho, sendo que apenas em situações especiais, em 
que a dedicação à pesquisa eventualmente ultrapassar as horas semanais 
previstas no Contrato principal, e que forem aprovadas pelo CONGEPESQ e pela 
Diretoria Administrativo-Financeira da FLT, haverá remuneração de horas/aula 
adicionais ao seu contrato; tais horas/aula semanais adicionais, dedicadas à 
pesquisa, e a serem remuneradas, serão objeto de um Contrato adicional de 
prestação de serviços, a ser selado entre instituição e docente envolvido;  
§ 2º – Considerado e pressuposto o disposto no § 1º, acima, a participação do 
docente em Grupo de Pesquisa gera atribuição de hora/aula nos seguintes 
termos: 

I – Na condição de pesquisador, o docente tem o direito a 1 hora/aula 
semanal; 
II – Na condição de coordenador, o docente faz jus ao recebimento de 2 
horas/aula semanais; 
III – Os colaboradores e estudantes têm participação voluntária. 

§ 3º – A coordenação de Projeto de Pesquisa para o desenvolvimento de Iniciação 
Científica ou de TCC, vinculados ou não a Grupos de Pesquisa, terá atribuição de 
hora/aula ao docente segundo os termos definidos nos regulamentos respectivos, 
considerado o disposto no § 1º, acima. 
§ 4º – A coordenação de Projeto de Pesquisa desenvolvido por Grupo de Pesquisa, 
dentro das Linhas de Pesquisa do Grupo, e não vinculados à Iniciação Científica ou 
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a TCC, dá o direito a 2 horas/aula semanais ao docente, por projeto, considerado 
o disposto no § 1º, acima. 
§ 5º – Em projetos de Iniciação Científica extracurriculares aprovados pelo 
CONGEPESQ, poderá haver remuneração ao estudante, das h/a semanais 
previstas no respectivo projeto, conforme o respectivo Edital. 
§ 6º – No caso dos projetos de Iniciação Científica mencionados no § 5º, a 
remuneração ao estudante da graduação envolvido com pesquisa far-se-á por 
meio de bolsa do Programa de Iniciação Científica da FLT – PROGIC.  
§ 7º – A bolsa a que se refere o parágrafo anterior poderá ser financiada por órgão 
de fomento à pesquisa, por empresa parceira da FLT ou pela própria Faculdade. 
§ 8º – A bolsa de Iniciação Científica que venha a ser financiada pela Faculdade 
consistirá de desconto, na mensalidade do curso ao qual o estudante esteja 
matriculado. 
§ 9º – A efetivação, o quantitativo, o valor e outros particularizes relativos à bolsa 
de Iniciação Científica serão definidos em regulamentos e/ou editais específicos. 
§ 10 – O suporte de infraestrutura será proporcionado da seguinte forma: 

I – Pela disponibilização da estrutura existente na Faculdade, como espaços 
físicos, equipamentos, materiais e funcionários técnicos; 
II – Excepcionalmente, pela aquisição de material permanente e/ou de 
consumo, ou contratação de serviços especializados. 

§ 11 – A utilização da estrutura indicada no inciso I do parágrafo anterior precisa 
estar prevista no projeto e ser autorizada previamente pelos responsáveis dos 
setores envolvidos. 
§ 12 – A aquisição e contratação sugeridas no inciso II do parágrafo 10º 
acontecerão quando a execução do projeto for estratégica para o 
desenvolvimento institucional, conforme o entendimento da Direção Geral, e 
precisam estar previstas no projeto e assumidas previamente pela Direção Geral. 
§ 13 – O auxílio para a divulgação dos resultados das pesquisas se dará por meio 
de: 

I – Promoção de eventos de natureza técnico-científica, com espaço para a 
apresentação e discussão de trabalhos científicos; 
II – Apoio à participação do pesquisador e/ou estudante em eventos 
científicos externos, com a finalidade de apresentar trabalho relativo ao 
Projeto, através do financiamento, parcial ou total, dos custos com 
transporte, hospedagem e inscrição relativos ao evento. 
III – Organização e custeio de publicações institucionais para a divulgação 
de artigos científicos resultantes das pesquisas. 

§ 14 – Os critérios para a liberação da ajuda de custo a que se refere o inciso II do 
parágrafo anterior serão definidos e divulgados pela CONGEPESQ, em diálogo 
com a Diretoria Administrativo-Financeira da FLT. 
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Capítulo II – Da Promoção e da Regulamentação da Iniciação Científica 

 
Seção I – Da Definição da Iniciação Científica 

 
Art. 86 – A Iniciação Científica da Faculdade Luterana de Teologia – FLT é uma atividade  
de pesquisa que faz parte do PROGIC – Programa de Iniciação Científica da FLT, que pode 
assumir a forma tanto de atividade curricular quanto de atividade extracurricular, e que 
é facultada aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, desde que  
respeitadas as normas previstas no presente Regulamento. 
 

§ 1º – Como parte do PROGIC, a Iniciação Científica será uma atividade curricular 
quando ocorrer como atividade curricular obrigatória de ensino de uma ou mais 
disciplinas da graduação ou da pós-graduação lato sensu, e será uma atividade 
extracurricular quando ocorrer no contexto da participação de estudantes da 
graduação em Editais de Iniciação Científica e estiver inserida em linhas de 
pesquisa e/ou grupos de pesquisa constituídos na instituição, sendo também 
remunerada através de bolsas de Iniciação Científica.  
§ 2º – Os Ensaios Monográficos e as Pesquisas Exegéticas da graduação, bem 
como os projetos de TCC no âmbito da graduação e/ou pós-graduação lato sensu, 
enquanto atividades curriculares obrigatórias de ensino são vistos como parte 
integrante da iniciação científica da FLT e deverão ser enviados para 
conhecimento e e informação ao COMEP, sendo facultado ao COMEP a análise 
mais aprofundada dos mesmos, ou sua simples inclusão nos registros da iniciação 
científica praticada na FLT.   

 
Seção II – Das finalidades da Iniciação Científica 

 
Art. 87 –  A Iniciação Científica tem como finalidade a promoção do desenvolvimento da 
pesquisa na FLT e  a  inserção  dos acadêmicos dos cursos de graduação no contexto da 
pesquisa, mediante o encaminhamento de alunos de graduação para a descoberta 
científica, e convivência com o procedimento e a metodologia adotada em ciência e em 
tecnologia, proporcionando o estímulo ao espírito crítico, a criatividade e ao 
pensamento científico, contribuindo para sua formação intelectual. 

 
Seção III – Dos Objetivos da Iniciação Científica 

 
Art 88 – Os objetivos da Iniciação Científica da FLT são: 
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I – estimular o desenvolvimento da pesquisa científica institucional, visando o  
aprimoramento e interação dos corpos docente e discente; 
II – despertar no discente a vocação científica e incentivar novos talentos 
potenciais entre estudantes da graduação; 
III – contribuir,  no processo de formação dos alunos visando sua qualificação  e 
continuidade de formação na futura atividade profissional, especialmente na 
carreira universitária;  
IV – proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 
desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 
condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 
V – desenvolver a qualidade do ensino, enriquecendo a vida acadêmica dos 
alunos; 
VI – incentivar a pesquisa aos estudantes, por meio  de sua participação em 
projetos de pesquisa, orientados por pesquisadores qualificados e experientes;  
VII – Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação 
à pesquisa para alunos de graduação; 
VIII – Estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação; 
IX – Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 
X – Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas 
atividades científica, tecnológica e artística-cultural; e 
XI – auxiliar a FLT a cumprir sua missão de pesquisa, enquanto Instituição de 
Ensino Superior, além das de ensino e extensão. 

 
Seção IV – Dos Projetos e Editais de Iniciação Científica do PROGIC 

 
Art. 89 – O CONGEPESQ, a quem cabe operacionalizar o PROGIC, poderá abrir, no 
contexto do PROGIC, semestralmente ou anualmente, Editais de Iniciação Científica, que 
conterão  normas, prazos e condições de participação para a execução de projetos de 
Iniciação Científica, e indicarão as normas e critérios para concorrer a bolsas de Iniciação 
Científica.  
 
Art. 90 – O projeto de Iniciação Cientifica será  encaminhado ao COGEPESC pelo 
Professor Orientador, com aval da Coordenação de Curso, no qual deverá constar:  

 
I – Projeto de pesquisa com plano de trabalho do aluno incluindo: 

a) Título; 
b) Introdução e Justificativa; 
c) Objetivos Gerais e Específicos; 
d) Cronograma de Execução; 
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II – Carta aceite do orientador. 
 
Art. 91 – São requisitos mínimos do projeto de pesquisa no contexto da Iniciação 
Científica: 

 
I – Inserir-se em uma das linhas de pesquisa definidas pela FLT; 
II – Ser de interesse institucional; 
III – Apresentar mérito técnico- científico; 
IV – Ter viabilidade técnica e econômica. 
 
Parágrafo único – Eventuais outros requisitos serão indicados nos respectivos 
editais. 
 

Art. 92 – Na aprovação do projeto de pesquisa da Iniciação Científica serão considerados 
os seguintes critérios por parte do CONGEPESQ: 
 

I – Envolvimento do docente; 
II – Consistência e relevância  do projeto para a instituição; 
III – Relevância social;   
IV – Disponibilidade do professor. 
 
Parágrafo Único – Os projetos poderão incorporar temas ou estudos que fazem 
parte dos Ensaios Monográficos, das Exegeses do Antigo e Novo Testamento e dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso ou TCC, enquanto atividades curriculares.  

 
Art. 93 – Cada projeto de pesquisa da Iniciação Científica terá apenas um orientador. 
 

Seção V – Dos Discentes 
 

Art. 94 – Para a participação no Programa de Iniciação Científica da FLT  o aluno deverá 
atender as seguintes exigências: 

 
I – Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FLT;  
II – Ter bom desempenho acadêmico; 
III – Ter concluído o primeiro semestre do curso e que não esteja em regime de 
dependência;  
IV – Não estar inadimplente financeiramente; 
V – Atender aos critérios previstos nos respectivos Editais. 
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Art. 95 – Cada discente  poderá participar de um único projeto durante a vigência da 
cada  Edital.  
 

Parágrafo Único  O valor da bolsa de iniciação científica será estipulado pela 
COGEPESC, em diálogo com a Direção Administrativo Financeira da FLT, e será 
divulgado  em Edital, sendo que quando origem dos recursos for a própria FLT, a 
referida bolsa de iniciação científica será concedida por meio de desconto 
automático  na mensalidade do bolsista.   

 
Art. 96 –  São atribuições e responsabilidades do discente da Iniciação Científica: 
 

I – Desenvolver as atividades de pesquisa que são inerentes ao programa, com 
dedicação de no mínimo 5 horas semanais; 
II – Encontrar-se com o orientador para receber orientações sobre as fases do 
trabalho a ser desenvolvido; 
III – Elaborar um relatório final, cujas datas de entrega serão estipuladas pelo 
orientador, ou atender ao disposto nos respectivos regulamentos que regem a 
Iniciação Científica em âmbito da graduação e/ou pós-graduação; 
IV – Preparar material para eventual apresentação dos resultados a toda comunidade 
acadêmica; 
V – Participar de eventos científicos sempre que convocado;  
VI – Fazer referência de sua condição de bolsista do PROGIC  da FLT, caso seu trabalho 
seja selecionado para publicação; 
VII – Submeter-se ao controle de horas dedicadas à pesquisa, o qual será feito em 
formulário próprio. 

 
Art. 97 – O cancelamento da iniciação científica poderá ocorrer se o aluno: 
 

I – Deixar de cumprir o programa; 
II – Infringir preceitos éticos ou regimentais da instituição;  
III – Descumprir os prazos fixados de entrega dos relatórios ou se deixar de 
entregá-los, ou ainda se  na hora da aprovação os mesmos não forem aprovados. 

 
Parágrafo Único Caberá ao CEPE, ouvidos o  Coordenador do Curso e o Professor 
Orientador, julgar o pedido de cancelamento de iniciação científica.  

 
Art. 98 – O aluno inscrito na iniciação científica poderá, a qualquer momento, cancelar 
sua participação efetiva  através de requerimento, não sendo impeditivo à participação 
em outros trabalhos e ou programas.  
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Art. 99 –  Aos alunos orientados, que no final do Programa de Iniciação Científica tiveram 
seus projetos aprovados,  receberão um  certificado de participação no programa, 
emitido pelo CONGEPESQ, no contexto do PROGIC, assinado pelo Presidente do 
CONGEPESQ e pelo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT. 
 

Seção VI – Do Professor Orientador da Iniciação Científica 
 

Art. 100 – São requisitos básicos para a orientação de Projetos de Iniciação Científica da 
FLT no contexto do PROGIC: 
 

I – Ser docente da FLT com titulação acadêmica mínima de mestre; 
II – Estar inserido com atividades de pesquisa em pelo menos uma linha de 
pesquisa institucional. 

 
Art. 101 – São atribuições do professor orientador em projetos de Iniciação Científica: 
 

I – Propor projetos de iniciação científica de acordo com as normas deste 
Regulamento; 
II – Indicar e escolher alunos com perfil acadêmico compatível com as atividades 
previstas; 
III – Participar do Processo Seletivo de alunos candidatos à Iniciação Científica; 
IV – Desenvolver atividades de orientação e acompanhamento  aos projetos de 
pesquisa que estão sob sua responsabilidade; 
V – propor à Coordenação de Curso apreciação dos melhores trabalhos para que 
sejam divulgados através de publicações ou apresentações internas ou externas. 
VI – Elaborar um relatório final, a ser encaminhado ao CONGEPESQ. 

 
Seção VII – Do Processo Seletivo 

 
Art. 102 –  Para inscrição em Editais de Processo Seletivo de Projetos e Bolsas de 
Iniciação Científica da FLT, os interessados deverão atender aos requisitos estabelecidos 
neste Regulamento, bem como no Edital de Abertura do Processo Seletivo para este fim.  
 
Art. 103 –  O processo seletivo poderá ocorrer tanto no 1º como no 2º semestre de cada 
ano letivo e dependerão da aprovação do CONGEPESQ. 
 

§ 1º – O Processo Seletivo  deverá ser realizado por procedimentos  que atendam  
os requisitos definidos no presente Regulamento e os constantes nos próprios 
Editais. 
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§ 2º – Os procedimentos para a realização do Processo de Seleção e os resultados 
do mesmo se darão por meio de Edital a ser publicado nos murais da IES e 
divulgados no site da FLT e nas redes sociais. 
§ 3º – O  processo de seleção citado neste regulamento será  de responsabilidade 
do CONGEPESQ. 

 
TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 104 – Os grupos de pesquisa ou similares eventualmente já existentes na IES quando 
da aprovação deste Regulamento devem submeter proposta ao CONGEPESQ para 
institucionalizarem-se, de fato, como Grupos de Pesquisa da Faculdade, e estarão 
sujeitos a este Regulamento; em não procedendo assim, não serão reconhecidos como 
grupos de pesquisa. 
 

TÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 105 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo CEPE. 
 
Art. 106 –  Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 
Conselho Superior da FLT, ouvido o CEPE, sendo revogadas as disposições em contrário. 
 

São Bento do Sul, 17 de abril de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


