
Resolução nº 01/2018 – PROPPG, 13 de junho de 2018. 

 

      Estabelece as normas para os Programas de 

Iniciação Científica Voluntária e Iniciação 

     Tecnológica e Inovação Voluntária da Universidade  

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal 

de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), no uso de suas atribuições, 

conferidas pela Portaria n°242 de 22 de março de 2017, publicada no Diário 

Oficial da União em 23 de março de 2017, 

 

RESOLVE: 

Modificar as normas que regulamentam a atividade denominada de Programa 

de Iniciação Científica Voluntária e estabelecer as regras para as atividades 

denominadas Programas de Iniciação Científica Voluntária e Iniciação 

Tecnológica e Inovação Voluntária. 

 

CAPÍTULO I 

Objetivos 

 

Art. 1° - Os Programas de Iniciação Científica Voluntária e Iniciação 

Tecnológica e Inovação Voluntária são voltados para o aluno de graduação, 

ampliando a oportunidade de participação ativa deste em projetos de pesquisa 

e projetos de inovação tecnológica com orientação individual, continuada e de 

qualidade, objetivando o aprimoramento da formação científica discente. 

 

Parágrafo único: O ingresso nos programas é de modalidade fluxo contínuo. 

 

CAPÍTULO II 

Orientador 

 

Art. 2º - O professor orientador deverá: 

I. ser pesquisador da UFCSPA (ativo, aposentado, visitante, pós-doutorando ou 

colaborador) com titulação de doutor, ou excepcionalmente, mestre com 



doutorado em andamento através de comprovação de matrícula em programa 

de pós-graduação; 

II. ter regime de trabalho de 40 horas semanais ou dedicação exclusiva; 

III. preferencialmente, estar cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa 

do Brasil do CNPq certificados pela UFCSPA; 

IV. preferencialmente, estar vinculado aos programas de pós-graduação stricto 

sensu da UFCSPA.; 

V. ter projeto de pesquisa, em andamento, cadastrado junto à Compesq e, 

quando o tipo de projeto a ser desenvolvido necessitar, carta de aprovação no 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) para projetos 

envolvendo seres humanos, em conformidade com as Resoluções 196/96 e 

411/2011 do Conselho Nacional de Saúde, ou carta de aprovação na Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) para projetos envolvendo animais, em 

conformidade com a Lei 11.794 de 08 de outubro de 2008. 

VI. Casos de descontinuação dos trabalhos ou desligamento do voluntário 

deverão ser formalmente comunicados ao CIPIC pelo orientador. 

 

 

CAPÍTULO III 

Discente 

 

Art. 3° - O discente voluntário deverá: 

I - estar regularmente matriculado em curso de graduação; 

II - ser indicado pelo professor orientador; 

III - dedicar-se somente a um projeto de pesquisa; 

IV - encaminhar a solicitação de ingresso no Programa. 

 

Art. 4° - É recomendada a participação do discente no evento científico anual 

da UFCSPA e/ou outros de mesma natureza. 

 

Art. 5° - A atividade é de caráter voluntário, portanto não estará sujeita a 

remuneração de espécie alguma. 

 

 



CAPÍTULO IV 

Cadastro nos Programas 

 

Art. 6º - O discente voluntária juntamente com o professor orientador deverá 

encaminhar a solicitação de ingresso em um dos Programa em formulário 

próprio (http://www.ufcspa.edu.br/index.php/iniciacao-voluntaria), ao Comitê 

Institucional dos Programas de Iniciação Científica (CIPIC), anexando: 

a) o plano de trabalho, no âmbito do projeto de pesquisa do 

orientador,  

b) parecer de aprovação/cadastro do projeto junto à Compesq, CEP 

ou CEUA; 

c) o Histórico Escolar. 

 

Art. 7º - O cadastro do discente voluntário no Programa Iniciação Tecnológica e 

Inovação Voluntária estará sujeito à análise e aprovação do Comitê 

Institucional dos Programas de Iniciação Científica (CIPIC) quanto ao caráter 

de Iniciação Tecnológica e Inovação do projeto e plano de atividades. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Certificação 

 

Art. 8° - O discente somente fará jus ao certificado se permanecer no mínimo 6 

(seis) meses em atividade com o mesmo orientador com carga horária mínima 

semanal de 8 horas. 

 

Art. 9° - A solicitação de certificado, pelo discente, deverá ser encaminhada ao 

CIPIC, acompanhada do relatório final de atividades e do parecer do 

orientador, devidamente assinado e datado (modelo disponível no site 

institucional). 

 

Art. 10º - Os certificados serão emitidos pelo CIPIC. 

 

 



CAPÍTULO V 

Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 11° - Os casos omissos serão analisados pelo CIPIC. 

Art. 12º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Airton T. Stein 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação 


