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REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE ESTUDOS APLICADOS EM CIÊNCIAS 

PATOLÓGICAS – NEACiP 
 
 
O presente Regimento Interno tem por objetivo estabelecer as normas que devem ser 

obedecidas por todos os membros do Núcleo de Estudos Aplicados em Ciências Patológicas – 

NEACiP. O referido Núcleo foi criado no dia primeiro de junho de dois mil e dezesseis e 

aprovado e institucionalizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – 

PRPPGI da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf e pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  

O cumprimento deste Regimento Interno possibilitará uma convivência pacífica, equilibrada, 

confortável e produtível para todos os participantes do NEACiP. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Da Natureza e Finalidade 
 
 
Art. 1º. O Grupo está cadastrado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq e vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – 

PRPPGI da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf propondo-se a orientar, 

viabilizar e realizar pesquisas nos cursos de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências 

Biológicas e de Saúde. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Da Constituição 
 
 
Art. 2º. O NEACiP deve ser composto por pesquisadores e colaboradores, preferencialmente, 

com pós-doutorado ou doutorado, admitindo-se, no entanto, o ingresso de mestres, 

especialistas, estudantes de pós-graduação e de graduação, nesta ordem, além de membros 

para o apoio técnico-administrativo, laboratorial e tecnológico. 

§1º. Todos os pesquisadores e colaboradores do NEACiP devem apresentar produção 

científica relevante na área, comprovada mediante o Currículo Lattes cadastrado na 

Plataforma Lattes. 
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§2º. O pesquisador poderá participar de mais de um grupo de pesquisa. 

 
Art. 3º. O NEACiP deve apresentar linha de pesquisa consolidada e de destacada relevância 

científica. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Dos Membros 
 
 
Art. 4º. Podem ser membros do NEACiP professores da Univasf com pós-doutorado, 

doutorado, mestrado ou especialização que se disponham a participar de atividades de 

pesquisa, desde que inseridas nas linhas específicas de pesquisa do Núcleo. 

 
Art. 5º. Podem ser membros do NEACiP alunos de pós-graduação (lato sensu ou stricto 

sensu) e de graduação da Univasf, das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, bolsistas ou 

não, e que estejam vinculados a pelo menos um projeto de pesquisa do Núcleo.  

 
Art. 6º. O NEACiP contará como membros para prestar o apoio técnico-administrativo, 

laboratorial e tecnológico ao Núcleo.  

 
Art. 7º. Podem ser membros do NEACiP representantes da comunidade externa e professores 

e alunos de outras Instituições de Ensino Superior (públicas, privadas, comunitárias ou 

filantrópicas) que se disponham a desenvolver atividades de pesquisa. 

 
Art. 8º. Os membros do NEACiP devem zelar pela conservação e adequada utilização de 

todos os equipamentos e serviços; cumprir as normas regimentais do Núcleo; respeitar as 

normas e determinações institucionais do Comitê Científico e o de Ética de Pesquisa, além da 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI) da Univasf e divulgar os 

resultados de suas pesquisas. 

 
Art. 9º. Os membros do NEACiP devem coordenar ou integrar um projeto de pesquisa 

avaliado e aprovado pela maioria dos componentes do Núcleo, sendo, posteriormente, 

cadastrado na Plataforma Brasil e no comitê Científico e de Ética humana ou animal, se for o 

caso, ou a um órgão de fomento para a pesquisa estadual ou federal, se assim for, e manter 

sempre atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes. 
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CAPÍTULO IV 
 

Dos Objetivos 
 
 
Art. 10. São objetivos gerais do NEACiP: 

I. Contribuir para a elevada qualidade científica e tecnológica nas áreas das Ciências 

Biológicas e da Saúde; 

II. Manter a estratificação como Núcleo aprovado, atualizado e certificado, segundo o 

CNPq. 

 
Art. 11. São objetivos específicos do NEACiP: 

 
I. Planejar as atividades de pesquisa do Núcleo; 

II. Auxiliar na articulação da relação ensino, pesquisa e extensão dentro da estrutura 

curricular dos cursos das áreas de Ciências Biológicas e de Saúde da Univasf; 

III. Fomentar parcerias locais, nacionais e internacionais com outros Grupos de Pesquisa, 

Institutos de Pesquisa, além de Colegiados Acadêmicos e Programas de Pós-

Graduação da Univasf e de outras IES; 

IV. Estimular atividades de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu nas áreas das 

Ciências Biológicas e da Saúde; 

V. Estimular a publicação de resultados de pesquisa em eventos nacionais e 

internacionais diversos das áreas das Ciências Biológicas e da Saúde; 

VI. Sistematizar as linhas de pesquisa do Núcleo; 

VII. Contribuir para a qualidade científica e tecnológica de todos os projetos cadastrados 

pelo Núcleo. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Da Estrutura e Funcionamento 
 
 
Art. 12. O NEACiP está cadastrado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq e vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – 

PRPPGI da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf. 
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Art. 13. O NEACiP possui um Líder, sendo este o responsável pela ação gestora, 

intermediadora e articuladora com o CNPq e com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação da Univasf, assim como, com todos os demais colaboradores, parceiros 

institucionais e demais membros componentes. 

 

Art. 14. O NEACiP compor-se-á: 

 
I. Do Líder. 

II. Dos Pesquisadores. 

III. Dos Colaboradores. 

IV. Dos Estudantes. 

V. Do Apoio Técnico (administrativo, laboratorial e tecnológico). 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Do Líder 
 
 
Art. 15. O Líder do NEACiP deve, obrigatoriamente, possuir, no mínimo, o título de mestre e 

apresentar histórico de produção científica relevante nas linhas de pesquisa adotadas pelo 

Núcleo, além de comprovar experiência gestora prévia em grupos de pesquisa; 

Art. 16. O Líder do NEACiP deverá viabilizar o cumprimento dos objetivos do Núcleo, 

dispostos nos artigos 10 e 11 deste Regimento Interno; 

Art. 17. O Líder do NEACiP deverá representar o Grupo de Pesquisa quando necessário;  

Art. 18. O Líder do NEACiP deverá supervisionar o andamento de todas das atividades de 

pesquisa do grupo;  

Art. 19. O Líder do NEACiP deverá fornecer informações sobre as atividades do grupo às 

instâncias competentes, quando solicitado; 

Art. 20. O Líder do NEACiP deverá convocar os membros do Grupo de Pesquisa e presidir 

suas reuniões;  

Art. 21. O Líder do NEACiP deverá estimular a atualização do currículo dos integrantes do 

grupo junto à Plataforma Lattes do CNPq;  

Art. 22. O Líder do NEACiP deverá solicitar a inclusão, exclusão ou afastamento temporário 

de um de seus membros;  
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Art. 23. O Líder do NEACiP deverá comunicar qualquer alteração na(s) linha(s) de pesquisa 

do grupo;  

Art. 24. O Líder do NEACiP deverá propor parcerias ou convênios de interesse do Grupo de 

Pesquisa. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

Dos Pesquisadores 
 
 
Art. 25. Os Pesquisadores do NEACiP devem, obrigatoriamente, possuir, no mínimo, o título 

de Especialista e apresentar produção científica relevante nas linhas de pesquisa aderidas pelo 

do Núcleo. 

§1º. Para aceitação de um novo Pesquisador no Núcleo, deve-se ter o apoio e a aprovação, em 

Reunião Ordinária, do quórum de maioria simples dos membros do Núcleo. 

 

§2º. A exclusão de um Pesquisador deve ser deliberada, em Reunião Ordinária, com o quórum 

de maioria absoluta dos membros do Núcleo. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Dos Estudantes 
 
 
Art. 26. Os Estudantes devem, indispensavelmente, estar vinculados a algum projeto de 

pesquisa do Núcleo, sob a orientação de um Pesquisador. 

§1º. O número de Estudantes deverá ser, no mínimo, o dobro do número de Pesquisadores do 

Núcleo. 

§2º. Para aceitação de um novo Estudante no Núcleo basta uma solicitação formal direcionada 

ao Líder do NEACiP e aos Pesquisadores, exceto ao Pesquisador requerente, constando uma 

apresentação e justificativa do projeto ao qual o estudante pretende vincular-se. Uma vez 

aprovada a solicitação de ingresso do Estudante, tal decisão deverá ser comunicada aos 

membros do NEACiP, em Reunião Ordinária subsequente à decisão. 
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§3º. A exclusão de um Estudante deverá ser analisada e julgada pelo Líder e pelos 

Pesquisadores do NEACiP e, posteriormente, tal decisão deverá ser comunicada em Reunião 

Ordinária do Núcleo. 

 

CAPÍTULO IX 

Dos Técnicos 

 

Art. 27. Os Técnicos (administrativo, laboratorial e tecnológico) do NEACiP devem, no 

mínimo, estar cursando uma graduação ou possuir, mediante comprovação, habilidade técnica 

plausível para o desenvolvimento das atividades do Núcleo. 

§1º. O número de Técnicos deverá ser, na medida do possível, proporcional a cada linha de 

pesquisa, não existindo um número mínimo, mas respeitando-se a proporcionalidade. 

§2º. A exclusão de um Técnico deverá ser analisada e julgada pelo Líder e pelos 

Pesquisadores e, posteriormente, tal decisão deverá ser comunicada em Reunião Ordinária do 

Núcleo. 

 

 

CAPÍTULO X 

Da Seleção de Alunos 

 

Art. 28. Os alunos voluntários e bolsistas, se por ventura houver, serão selecionados 

semestralmente, quando houver desistência, finalização de projeto ou de curso. A data, 

horário e local da seleção serão divulgados previamente e publicados na website do NEACiP 

e a seleção será realizada pelo pesquisador orientador, ou outra pessoa designada para tal.  

§1º. A indicação dependerá da disponibilidade de cada pesquisador e do desempenho do 

aluno. 

 
CAPÍTULO XI 

 
Do Website 

 
Art. 29. O NEACiP manterá, através da Univasf, uma página na internet com a finalidade de 

divulgar, via rede, suas atividades em pesquisa, ensino e extensão. 
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CAPÍTULO XII 

 
Das empresas associadas ao NEACiP 

 
 
Art. 30. Opcionalmente, o NEACiP poderá ter empresas parceiras. Essas empresas deverão 

estar associadas ao Núcleo através de projetos de pesquisa ou pesquisa em conjunto com 

algum Pesquisador, sendo tal parceria analisada pelo Líder e demais Pesquisadores e, uma vez 

aprovada, comunicada aos demais membros do Núcleo. 

 
Parágrafo único – A exclusão de uma empresa parceira será comunicada à empresa através 

do Pesquisador responsável. 

 

 
 

CAPÍTULO XIII 
 

Das Reuniões 
 
 
Art. 31. As Reuniões Ordinárias serão realizadas bimestralmente, conforme as necessidades 

internas, devendo todos os membros, Pesquisadores, Estudantes e Técnicos estarem presentes, 

facultando-se a presença dos Colaboradores nacionais e estrangeiros. 

 

Art. 32. Para a realização da reunião é necessária à presença de mais de 50% dos membros do 

grupo.  

 

Parágrafo Único. No início de cada semestre será feita a construção do cronograma da 

reuniões e das atividades para o período.  

 

Art. 33. Em cada reunião será redigida uma ata por um dos membros do grupo a ser definido 

no momento. Os participantes assinarão a ata no final da reunião. A ata também deverá ser 

digitada e enviada por email aos membros do grupo.  

Parágrafo Único. A não participação em 3 (três) reuniões consecutivas, sem justificativa 

antecipada, exclui automaticamente o membro do Grupo. 
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CAPÍTULO XIV 

 
Da Avaliação Interna do NEACiP 

 
 
Art. 34. Anualmente os pesquisadores vinculados ao NEACiP serão avaliados quanto a sua 

produtividade; 

§1º No primeiro ano de vinculação ao NEACiP, o pesquisador deverá no mínimo: 

I - Conseguir aprovação do Comitê Científico e de ética, via plataforma Brasil, de 02 (dois) 

projeto de pesquisa, em média por pesquisador; 

II - Conseguir aprovação e classificação de 01 (um) projeto em edital de Iniciação Científica 

pela UNIVASF com ou sem participação de um órgão de fomento (CNPq, FAPESB ou 

FACEPE);  

III - Apresentar 03 (três) trabalhos em eventos científicos, como congressos, jornadas e 

similares, a nível nacional ou internacional; 

§2º No segundo ano de existência, um Grupo de Pesquisa deverá, ao menos:  

I – Conseguir aprovação do Comitê Científico e de ética, via plataforma Brasil, de 04 (quatro) 

projeto de pesquisa, em média por pesquisador; 

II – Conseguir aprovação e classificação de 02 (cinco) projeto em edital de Iniciação 

Científica pela UNIVASF com ou sem participação de um órgão de fomento (CNPq, 

FAPESB ou FACEPE);  

III - Apresentar 06 (seis) trabalhos em eventos científicos, como congressos, jornadas e 

similares, a nível nacional ou internacional; 

IV- Obter a publicação de 01 (um) artigo em periódico científico Qualis B4, no mínimo, ou 

superior; 

§3º No terceiro ano de existência, e nos anos seguintes, o pesquisador deverá anualmente 

manter o alcance das metas do segundo ano e, adicionalmente, obter a publicação de 02 (dois) 

artigo em periódico científico Qualis B4 ou superior, ou participação na autoria de 01 (um) 

livro/ capítulo de livro, com corpo editorial, publicado.  

§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. 
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CAPÍTULO XV 

 

Da Avaliação Institucional 

 

Art. 35. O NEACiP será avaliado pelo CNPq e pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação – PRPPGI da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, através 

de relatórios parciais referentes à cada ano de existência do Núcleo. 

 

CAPÍTULO XVI 

 

Da Produção Científica  

 

Art. 36. Todos os pesquisadores do NEACiP devem formular e tecer projetos científicos de 

cunho multi e interdisciplinar, promovendo a rica troca de conhecimentos e informações, 

tendo a participação direta ou indireta de todos os membros do NEACiP sendo que, todas as 

produções acadêmicas e científicas, tais como: artigos científicos, relatos de casos, resumos 

simples e expandidos, Short Communication e demais artifícios de publicação científica, 

devem contemplar todos os membros do NEACiP. 

 

 

 
Regimento Interno foi aprovado no dia 30/06/16 

 
Prof. Pedro Pereira Tenório 

Líder do Núcleo de Estudos Aplicados em Ciências Patológicas 
 


