
RESOLUÇÃO N° 82/81 – CEP

Fixa normas para elaboração dos formulários relativos ao banco
de pesquisas da UFPR e dá outras providências.

O CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA, órgão normativo,
consultivo e deliberativo da administração superior, no uso de suas atribuições e considerados os
artigos 206 a 210 do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná.

R E S O L V E :

Art. 1° - O banco de pesquisas da UFPR, em fase de implantação na Coordenação de Pesquisas
(COOP), constitui o sistema de cadastro para onde convergem todos os dados e informações
relevantes sobre as pesquisas da UFPR.

Art. 2° - Ficam aprovados como instrumentos destinados a veicular os dados necessários ao banco
de pesquisas (BANPESQ) os seguintes formulários:

a) projeto de pesquisa;
b) relatório de projeto de pesquisa;

Art. 3° - A COOP promoverá a distribuição e o processamento dos formulários ora aprovados,
seguindo calendário previamente aprovado por este Conselho.

Art. 4° - Cada projeto de pesquisa receberá um número de registro para cadastramento na COOP,
uma vez, tornando desnecessário o preenchimento anual de um novo formulário para cadastramento
do mesmo projeto.

Parágrafo Único – Todos os atos ligados à pesquisa, tais como relatórios e pedidos de auxílio,
usarão obrigatoriamente como referência o número de registro a que se refere este artigo.

Art. 5° - Todo o professor da UFPR que indicar em seu plano individual de trabalho alguma
participação em pesquisa, deverá obrigatoriamente ter seu nome figurando no BANPESQ, seja
como participante colaborador ou como responsável pelo projeto de pesquisa, justificando assim o
seu envolvimento com pesquisa na UFPR.

Art. 6° - Todo responsável por projeto de pesquisa cadastrado, em andamento ou concluído durante
o ano letivo, encaminhará anualmente um formulário “Relatório de Projeto de Pesquisa” preenchido
com informações sobre sua posição ou conclusão.

Art. 7° - Os eventuais problemas que vierem a surgir na fase de implantação e execução do sistema
implicarão em revisão da matéria, a critério da COOP, ouvido o Conselho de Ensino e Pesquisa.

Art. 8° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 08 de dezembro de 1981.

OCYRON CUNHA
Presidente


