
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

RESOLUÇÃO CONSU Nº 038, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA PRÓ-
REITORIA  DE  PESQUISA  E  PÓS-
GRADUAÇÃO DA  FUNDAÇÃO  CENTRO
UNIVERSITÁRIO  ESTADUAL  DA  ZONA
OESTE - UEZO.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO  CENTRO

UNIVERSITÁRIO  ESTADUAL  DA  ZONA OESTE –  UEZO  no  uso de  suas

atribuições estatutárias e regimentais, em sua 73ª Reunião Extraordinária, realizada

no dia 17 de novembro de 2020, 

CONSIDERANDO:
- o  Processo SEI E-26/002/394/2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, nos termos do

anexo desta Resolução

Art.  2º - Esta  Resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação  e  revoga  as

disposições em contrário

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020.

Maria Cristina de Assis

Presidente 
ID 2565482-9
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REGIMENTO INTERNO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

E PÓS-GRADUAÇÃO 

TÍTULO I

ESTRUTURA, COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 1º – A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPESQ, dirigida por um Pró-reitor

nomeado  pela  Reitoria, é  o  órgão  responsável  pelo  planejamento,  organização,  direção,

coordenação, supervisão, acompanhamento, controle e avaliação das atividades de pesquisa e

pós-graduação.

CAPÍTULO I

ESTRUTURA

Art. 2º –  A Pró-reitoria de Pesquisa e  Pós-graduação – PROPESQ terá a seguinte estrutura

definida pelo organograma constante no anexo I: 

I – Pró-reitoria;

II – Assessoria da PROPESQ;

III – Coordenação de Pesquisa;

IV – Secretaria de Pós-graduação;

V – Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica;

VI – Coordenação de Laboratórios Didáticos;

VII – Coordenação de Controle e Recursos Financeiros;

VIII – Coordenação de Eventos e Divulgação;

IX – Coordenação de Biossegurança;

X – Coordenação de Gerenciamento de Resíduos;

XI – Comissão de Ética no Uso de Animais;

XII – Serviço de Apoio Técnico e Administrativo.

CAPÍTULO II

COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

SEÇÃO I

DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 3º – Compete à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPESQ):

I – formular a política de pesquisa e pós-graduação a ser submetida aos órgãos deliberativos da
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UEZO e coordenar a execução da política adotada pela Instituição;

II  – estabelecer diretrizes e expedir  normas para o desenvolvimento das atividades da área,

observando a legislação específica;

III  –  desenvolver,  planejar,  coordenar,  acompanhar,  consolidar  informações  e  analisar

atividades  de  pesquisa,  pós-graduação,  produção  científica,  capacitação  do  servidor  e

intercâmbio técnico e científico;

IV – supervisionar as atividades do servidor, no âmbito da pesquisa e da pós-graduação;

V  –  formular,  desenvolver  e  propor  normas,  procedimentos  e  viabilização  de  informações

necessárias  à  institucionalização  das  tarefas  do  sistema de  administração  das  atividades  de

pesquisa e pós-graduação da UEZO;

VI – compatibilizar procedimentos e normas às diretrizes da UEZO, visando a otimização e

integração;

VII – sistematizar o processo de registro, processamento e acompanhamento das atividades de

pesquisa, pós-graduação e produção científica;

VIII – buscar a interação com os componentes organizacionais envolvidos;

IX – supervisionar, acompanhar e avaliar a lotação de pessoal técnico-administrativo vinculado

à Pró-reitoria;

X – formar multiplicadores na Instituição para atuarem como facilitadores na execução das

atividades de pesquisa;

XI – planejar e coordenar as atividades da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;

XII – a gestão dos laboratórios de pesquisa e didáticos;

XIII – gerenciar, supervisionar, acompanhar e avaliar, os laboratórios didáticos e de pesquisa,

vinculados à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e às suas Coordenações.

SEÇÃO II

DO PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 4° – São atribuições do Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação:

I – assessorar a Reitoria em matéria de sua competência;
II – compatibilizar as ações relativas a pesquisa e a pós-graduação às metas organizacionais;

III – propor, executar e avaliar a política de pesquisa e da pós-graduação;

IV – orientar as diferentes chefias dos componentes organizacionais da UEZO no cumprimento

das políticas e procedimentos relativos à pesquisa e à pós-graduação;

V –  supervisionar,  coordenar  e,  quando  necessário,  gerenciar  as  atividades  de  pesquisa  na

UEZO;

VI – criar e promover mecanismos de fomento que induzam o desenvolvimento harmônico da
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pesquisa e sua integração com a extensão e com o ensino de Graduação e de Pós-graduação;

VII – definir prioridades e alocar recursos orçamentários para atender às necessidades das áreas

de competência da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;

VIII  –  autorizar  a  realização  de  atividades  nos  projetos  de  pesquisa  e  programas  de  pós-

graduação,  bem  como  das  despesas  delas  decorrentes,  obedecendo  às  normas  em  vigor  e

disponibilidade orçamentária;

IX – emitir parecer conclusivo em propostas e planos de aplicação de convênios, acordos e

programas  especiais  com  entidades  públicas  ou  privadas,  nacionais  ou  estrangeiras,  que

objetivem o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação;

X – avaliar programas especiais de intercâmbio técnico e científico;

XI  –  aprovar  relatórios  de  Programas  e  Cursos  de  Pós-graduação  compatíveis  às  normas

vigentes;

XII – assinar Certificados e Diplomas de Cursos de Pós-graduação;

XIII – ampliar os indicadores de qualificação dos servidores e fomentar a formação de grupos

de pesquisa;

XIV  –  encaminhar  periodicamente  relatório  das  ações  da  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-

graduação a Reitoria;

XV – firmar, por delegação de competência, convênios de Pesquisa Tecnológica e Científica

entre a UEZO e outras instituições públicas ou privadas;

XVI – exercer outros encargos que lhe sejam atribuídos pela Reitoria.

Art.  5º  – O  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  será  substituído,  em  suas  faltas  e

impedimentos, pelo Coordenador de Pesquisa. No impedimento simultâneo do Pró-Reitor e do

Coordenador  de  Pesquisa,  a  Pró-reitoria  ficará  sob  a  responsabilidade  de  um  dos

Coordenadores, a ser previamente comunicada a Reitoria.

SEÇÃO III

DA ASSESSORIA DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 6º – Compete à Assessoria da PROPESQ:

I  –  assessorar  o  Pró-reitor  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  nos  diversos  assuntos  ligados  à

Instituição;

II – elaborar minutas de despachos, cartas e comunicações da PROPESQ;

III – receber, conferir, registrar, distribuir e controlar processos, expedientes e correspondências

e/ou divulgação da PROPESQ;

IV – analisar e despachar documentos oficiais endereçados à PROPESQ;
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V – secretariar as diversas tarefas administrativas para o funcionamento da PROPESQ;

VI  –  exercer  outros  encargos  que  lhe  sejam  atribuídos  pelo  Pró-reitor,  no  âmbito  de  sua

competência.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA

Art. 7º  – A Coordenação de Pesquisa, indicada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação,

tem como funções:

I  – viabilizar  o contato com entidades públicas e privadas,  com a finalidade de estabelecer
Programas de Pesquisa relativos à sua área de competência;
II – reunir pesquisadores com projetos de interesse comum em grupos de pesquisa associadas ao

tema;

III – estimular o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares, de inovação tecnológica e

transdisciplinares;

IV – favorecer as parcerias para o desenvolvimento de pesquisas, a difusão do conhecimento

produzido na UEZO e sua divulgação para a sociedade;

V – acompanhar a qualificação dos servidores, com estímulo a participação em Congressos e

eventos científicos;

VI – promover eventos científicos (workshops,  seminários de atualização profissional,  entre

outros) em articulação com os departamentos da UEZO;

VII – zelar pelo funcionamento dos equipamentos multiusuários;

VIII – assessorar os pesquisadores da UEZO no processo de encaminhamento de solicitação e

autorização para pesquisa;

IX – estimular a submissão de projetos nas diferentes áreas do conhecimento aos órgãos de

fomento nacionais e internacionais.

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 8º – A Secretaria de Pós-Graduação tem como funções:

I – participar da elaboração da proposta da política da Pós-graduação da UEZO;

II – coordenar e acompanhar a execução da política da Pós-graduação;

III – implementar as normas para o funcionamento da Pós-graduação na UEZO;

IV  –  oferecer  subsídios  para  as  decisões  do  Pró-reitor  de  Pesquisa,  no  âmbito  de  sua

competência;
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V – promover assistência técnica para implementação, consolidação e desenvolvimento da Pós-

graduação;

VI – administrar a Pós-graduação e as atividades de capacitação;

VII – acompanhar e avaliar a execução das atividades administrativas relativas à sua área de

competência;

VIII  –  acompanhar  os  processos  da  Pós-graduação  da  UEZO  na  Coordenação  de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES;

IX – criar metas para a consolidação da Pós-graduação;

X  –  divulgar  os  diversos  editais  de  fomento  e  demais  matérias  relacionadas  com  a  pós-

graduação e com a pesquisa;

XI – estimular a produção científica e tecnológica.

SEÇÃO VI

DA COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Art. 9º  – A Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica, indicada pelo Pró-reitor de
Pesquisa e Pós-graduação, tem como funções:

I – propiciar, ao discente de Graduação, a iniciação à pesquisa científica e tecnológica;
II  –  promover  a  execução  e  o  acompanhamento  das  bolsas  discentes,  no  âmbito  de  sua

competência;

III – organizar a Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da UEZO;

IV – facilitar a participação de alunos em Congressos e eventos científicos.

SEÇÃO VII

DA COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

Art. 10 – A Coordenação de Laboratórios Didáticos, indicada pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-

graduação, tem como funções:

I – gerenciar, supervisionar, acompanhar e avaliar as condições dos laboratórios didáticos para
as atividades;

II – atender as demandas de aulas experimentais.

SEÇÃO VIII

DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE E RECURSOS FINANCEIROS

Art.  11  –  A Coordenação de Controle  e  Recursos  Financeiros,  indicada  pelo Pró-reitor  de
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Pesquisa e Pós-graduação, tem como funções:

I – acompanhar o uso dos recursos financeiros da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;

II – auxiliar e acompanhar o processo de aquisição de equipamentos e reagentes;

III  –  apresentar,  periodicamente,  relatório  com demonstrativo  financeiro  detalhado,  com os

respectivos débitos, créditos, saldos e transparência financeira.

SEÇÃO IX

DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO

Art. 12 – A Coordenação de Eventos e Divulgação, indicada pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-

graduação, tem como funções:

I – auxiliar na execução de eventos da PROPESQ;

II – disponibilizar informações que digam respeito à pesquisa tecnológica;

III  –  manter  atualizado  as  informações  e  canais  de  comunicação  da  PROPESQ,  tanto  nos

espaços físicos quanto virtuais;

IV – promover a divulgação da produção científica e tecnológica da UEZO;

V – divulgar editais de fomento aos servidores da UEZO.

SEÇÃO X

DA COORDENAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA

Art.  13  – A  Coordenação  de  Biossegurança,  indicada  pelo  Pró-reitor  de  Pesquisa  e  Pós-

graduação, tem como funções:

I – gerenciar as atividades de Biossegurança;

II – disseminar informações referentes à Biossegurança na UEZO;

III – apresentar relatório anual das atividades;

SEÇÃO XI

DA COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Art. 14 – A Coordenação de Gerenciamento de Resíduos, indicada pelo Pró-reitor de Pesquisa e

Pós-graduação, tem como funções:

I – gerenciar as atividades de Gerenciamento de Resíduos;
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II – disseminar informações referentes ao Gerenciamento de Resíduos na UEZO;

III – apresentar relatório anual das atividades;

SEÇÃO XII

DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

Art.  15  – A Comissão  de  Ética  no  Uso de  Animais,  indicada  pela  PROPESQ,  tem como

funções:

I – defender e garantir que os animais utilizados em pesquisa devam ser manejados com respeito

e de forma adequada à espécie, tendo suas necessidades de transporte, alojamento, condições

ambientais, nutrição e cuidados veterinários atendidas;

II – orientar os pesquisadores da UEZO no desenvolvimento de pesquisas dentro de padrões

éticos.

SEÇÃO XIII

DO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

Art. 16 – O Serviço de Apoio Técnico e Administrativo tem como funções:

I  –  realizar  tarefas  de  recebimento,  controle,  distribuição  e  arquivo  da  documentação  da

PROPESQ;

II – elaborar documentos relativos à PROPESQ;

III – auxiliar na elaboração do relatório anual das atividades da PROPESQ;

VI  –  exercer  outros  encargos  que  lhe  sejam  atribuídos  pelo  Pró-reitor,  no  âmbito  de  sua

competência.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 – O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I

ORGANOGRAMA PROPESQ
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