
 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 024                                DE 09 DE MAIO DE 2013 

 

 

APROVA O PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DISCENTE E O TERMO DE ADESÃO  

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 48ª Reunião Ordinária realizada em 

09 de maio de 2013; 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º – Aprovação do Programa Institucional para Atividades Discentes de Iniciação 

Cientifica e Tecnológica Voluntária, do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – 

UEZO, constante do anexo desta Deliberação. 

 

Art. 2° - Aprovação do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário, constante do anexo 

desta Deliberação. 

 

Art. 3° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2013. 

 

 

 

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA 

Presidente  
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PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA ATIVIDADES DISCENTES DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VOLUNTÁRIA, DA 

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE - 

UEZO 
 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O presente Ato Executivo regulamenta o Programa Institucional para 

atividades discentes de Iniciação Científica e Tecnológica Voluntária da UEZO - 

PROVIC. 

TÍTULO II 

OBJETIVOS E DEFINIÇÕES 

CAPÍTULO I 

DO PROGRAMA E SUA FINALIDADE 

Art. 2° - O Programa visa regularizar a participação dos alunos dos cursos de graduação 

da UEZO em atividades acadêmicas, através da atuação voluntária, sem concessão de 

bolsas auxílio, em projetos de pesquisa científica e tecnológica. 

Art. 3° - São objetivos do Programa: 

I – cadastrar o aluno de iniciação cientifica ou tecnológica voluntária e o projeto 

desenvolvido pelo aluno, na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UEZO; 

II – despertar no discente a vocação e habilidades científicas e tecnológicas, mediante 

sua participação em projetos de pesquisa; 

III – possibilitar a introdução e vivência da pesquisa na graduação; 

IV – propiciar maior articulação entre a graduação e a pós-graduação; 

V – incentivar o desenvolvimento de programas e projetos considerados estratégicos 

para a Universidade. 

VI – estimular a permanência do aluno na Universidade. 
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Art. 4° - O Programa destina-se ao discente que participará de atividades em projetos de 

pesquisas de professor-orientador da UEZO sem previsão de concessão de bolsa auxílio. 

Art. 5° - O Programa PROVIC será gerenciado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

REGULAMENTAÇÃO GERAL DO PROGRAMA 

Art. 6º - A vinculação ao PROVIC será de fluxo contínuo, em períodos definidos pela 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 

Art. 7° - O aluno poderá, durante a vigência do curso de graduação, estar vinculado ao 

PROVIC, de forma ininterrupta ou não, a partir do segundo período do curso. 

Parágrafo único - O aluno poderá interromper e retomar o vínculo com o programa, 

após trancamento do curso de todas as disciplinas do período, desde que o professor-

orientador esteja de acordo. 

Art. 8° - A carga horária dos discentes vinculados ao PROVIC é de no mínimo 12 horas 

semanais. 

Parágrafo 1º - O registro e o controle de carga horária do discente vinculado ao 

PROVIC serão de competência do professor orientador. 

Parágrafo 2º - A emissão de declarações de comprovação de vínculo ao Programa não 

poderá ser emitida se o discente tiver participado por tempo inferior a 03 (três) meses do 

PROVIC. 

Parágrafo 3º - A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação poderá emitir declarações de 

comprovação referente ao período de vínculo do aluno ao Programa, desde que em 

acordo com o parágrafo 2 deste regulamento e a pedido do discente. 

Parágrafo 4º – O horário de atividades não poderá prejudicar o cumprimento das 
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obrigações discentes. 

Art. 9° - A participação no PROVIC é voluntária e não oferece nenhum bônus 

financeiro ao discente. 

Art. 10º - O discente que se cadastrar no PROVIC deverá assinar um termo de adesão 

ao serviço voluntário. 

TÍTULO IV 

PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

CAPÍTULO I 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

Art. 11º – São requisitos e compromissos do discente vinculado ao PROVIC: 

I – ser aluno regularmente matriculado da UEZO; 

II – cumprimento do plano de trabalho e as normas estabelecidas pelo Programa; 

III – encaminhar, ao professor-orientador e/ou comitê institucional de avaliação, 

relatórios anuais das atividades desenvolvidas, conforme edital especifico; 

IV – apresentar os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho, em eventos 

científicos organizados pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, como a Jornada 

de Iniciação Científica e Tecnológica, desde que não envolva pedido de depósito de 

patente; 

V – referir-se ao Programa da UEZO em publicações e trabalhos apresentados. 

VI - ter registro no CNPq através do currículo Lattes. 

Art. 12º – São requisitos e compromissos do professor-orientador: 

I – possuir experiência compatível com a função de orientador e formador de recursos 

humanos qualificados; 

II – ser professor efetivo, visitante ou contratado da UEZO; 

III - ter título de Doutor, excepcionalmente, de Mestre; 
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IV – apresentar projeto de pesquisa e plano de trabalho do discente; 

V – orientar o discente nas distintas fases do trabalho de pesquisa; 

VI – submeter o relatório anual do discente à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, 

após avaliação; 

VII – acompanhar a exposição do trabalho apresentado pelo discente, por ocasião da 

Jornada de Ciência e Tecnologia; 

VIII – cumprir e fazer cumprir as normas do Programa. 

CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 13º - A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação realizará, anualmente, a avaliação 

do Programa, conjuntamente ao Comitê Institucional de Avaliação e o professor-

orientador, a fim de, se necessário, implementar medidas corretivas e prezar pela 

qualidade dos projetos desenvolvidos, visando a melhoria da qualidade e a consecução 

dos objetivos traçados neste Ato Executivo. 

TÍTULO V 

DOS DIREITOS 

Art. 14º – É direito do discente que permanecer no mínimo três meses no PROVIC, 

receber certificado de participação, expedido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação, mediante entrega de relatórios satisfatórios, participação na Jornada de 

Iniciação Científica e Tecnológica e cumprimento de todas as exigências referentes ao 

Programa. 

Art. 15º – São direitos do professor-orientador: 

I – incluir no seu plano de trabalho a carga horária destinada à participação no 

Programa; 

II – receber certificado de participação como professor-orientador no PROVIC, 

expedido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, desde que oriente o mesmo 
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discente no Programa por no mínimo três meses, além de cumprir as normas do edital 

específico, e apresentar os relatórios e avaliações. 

 

TÍTULO VI 

DA PERDA DE VÍNCULO 

Art. 16º – O discente perderá o vínculo ao Programa por: 

I – solicitação do discente; 

II – modificação das condições regulamentares que determinaram a participação; 

III – abandono do curso, desligamento da UEZO ou trancamento de todas as disciplinas 

do período; 

IV – descumprimento ou cumprimento insatisfatório de suas atribuições. 

Parágrafo 1º – o discente excluído no Programa terá seu reingresso condicionado à 

apresentação de justificativa pelo professor-orientador, aprovada pela Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação. 

Parágrafo 2º - O discente não poderá estar no PROVIC e em outro Programa da 

UEZO, cujos objetivos sejam os mesmos: iniciação científica e tecnológica.  

Parágrafo 3º - O professor-orientador, que tenha alunos vinculados ao PROVIC, 

precisa comunicar à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, quando o discente estiver 

em uma das situações que caracteriza perda de vínculo. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17º - O Programa constante deste Ato Executivo destina-se exclusivamente aos 

alunos dos cursos de graduação da UEZO regularmente matriculados, e frequentando 

efetivamente seus cursos.  

Art. 18º - Não existem limites de estagiários voluntários por orientador, desde que 

cumpram as exigências estabelecidas nos artigos 11º e 12º. 
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Art. 19º - Caberá à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação executar o PROVIC 

estabelecido no presente Ato Executivo. As Ordens de Serviço versando sobre a 

regulamentação específica desta modalidade de atividade discente poderão ser 

atualizadas a critério desta Pró-reitoria. 

Art. 20º – Casos omissos serão avaliados pelo Comitê Institucional de Avaliação dos 

Programas de Iniciação Científica e Tecnológica do UEZO. 

Art. 21º – Este Programa entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2013. 

 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
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TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE DISCENTE DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, Instituição Pública 

Estadual, situada na Av. Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, Campo Grande, Rio de Janeiro, 

RJ, inscrita no CNPJ sob nº. 10.889.295/001/52, neste ato, representada por sua Pró-reitora de 

Pesquisa e Pós-graduação, Maria Cristina de Assis, doravante denominada UEZO, vem 

celebrar com --------------------------------------------------------- (Voluntário), ---------- 

(Nacionalidade), -------------------- (Estado Civil), RG nº. --------------------, CPF nº. ---------------

------, residente na Rua ---------------------------, Bairro --------------------- – RJ; Cep. ---------------, 

denominado(a) VOLUNTÁRIO neste instrumento particular, o presente TERMO DE 

ADESÃO, com as seguintes condições:  

 

Cláusula Primeira - O presente termo tem como objeto a regulamentação dos serviços que 

serão prestados pelo voluntário, sem gerar vínculo empregatício, nos termos 

da Lei n
o
 9.608 e estabelece regras para a atuação do voluntário. 

Cláusula Segunda - O voluntário se compromete a auxiliar a entidade no desenvolvimento 

_________________________________ (Descrever as atividades que o 

voluntário se compromete a ajudar a desenvolver: oficinas, projetos, etc.) 

Cláusula Terceira - Seu horário de atividade será de no mínimo 12 horas semanais (Período do 

dia e dias da semana que o voluntário está disponível)  

Parágrafo Único – O horário acima estabelecido de pleno acordo entre as partes poderá 

ser revisto e alterado a qualquer momento, por iniciativa de qualquer das partes, desde 

que conte com o expresso consentimento da outra. 

Cláusula Quarta - Poderá o voluntário ser aproveitado em outras atividades da entidade 

durante a vigência deste instrumento particular, desde que conte com o seu 

consentimento expresso e sejam os horários compatíveis com a atividade 

mencionada neste termo de adesão, em sua cláusula 2ª. 

Cláusula Quinta - O presente instrumento particular tem prazo de duração indeterminado, 

tendo início a partir de sua assinatura pelas partes, e término quando o 

discente finalizar o curso de graduação ou for desvinculado do PROVIC. 
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Cláusula Sexta – Na hipótese de o desempenho das atividades ora compromissadas virem a 

acarretar danos a terceiros, se decorrentes de dolo ou culpa, o voluntário 

manifesta ciência de que poderá ficar sujeito a arcar com os consequentes 

prejuízos. 

Cláusula Sétima - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste termo de adesão, as 

partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 Estando as partes plenamente de acordo com o acima exposto, subscrevem 

o presente em ____ (__________) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas abaixo. 

 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2014__________. 

 

______________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE 

MARIA CRISTINA DE ASSIS 

PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

____________________________________________________________________ 

VOLUNTÁRIO 

 

__________________________________________ 

TESTEMUNHA 

CPF: 

 

__________________________________________ 

TESTEMUNHA 

CPF: 

 


