
 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Coordenação de Pesquisa 
 
 

REGULAMENTO DO COMITÊ CIENTÍFICO 

 

Art. 1º. O Comitê Científico do Centro Universitário Tiradentes - UNIT/AL é um órgão 

de assessoramento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - PROPPE 

para assuntos relacionados ao desenvolvimento da pesquisa científica desta IES.  

 

Art. 2º. A Presidência do Comitê Científico ficará a cargo do(a) Pró-Reitor(a) de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, enquanto que a vice-presidência será 

responsabilidade do(a) Coordenador(a) de Pesquisa.    

 

Art. 3º. O Comitê Científico deverá ser composto por docentes da UNIT/AL, com 

titulação de Mestre e Doutor, com elevada experiência em desenvolvimento de projetos 

de pesquisa científica.  

 

Art. 4º. O Comitê Científico será formado preferencialmente por 15 (quinze) membros 

titulares e 05 (cinco) membros suplentes. 

 

Parágrafo único: Cada área do conhecimento deverá ter no máximo 15 (quinze) e no 

mínimo 05 (cinco) membros titulares. 

 

Art. 5º. O Comitê Científico será formado através de Chamada Aberta pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, por meio da Coordenação de Pesquisa e 

homologado pela Reitoria. 

 

Art. 6º. O Comitê Científico, por meio de seus representantes, englobará as seguintes 

grandes áreas do conhecimento: 

I. Ciências Biológicas e da Saúde; 

II. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 

III. Ciências Exatas, da Terra, Agrárias e Engenharias. 

 



Art. 7º. Ao Comitê Científico compete: 

I. Auxiliar a PROPPE na compatibilização e sistematização dos programas de 

pesquisa e de iniciação científica da UNIT/AL; 

II. Propor à PROPPE a definição das áreas prioritárias de pesquisa da UNIT/AL; 

III. Avaliar os projetos de pesquisa encaminhados aos editais e as demais demandas 

designadas pela PROPPE;  

IV. Acompanhar e avaliar os relatórios dos projetos de pesquisa executados na 

UNIT/AL; 

V. Avaliar os projetos de pesquisa submetidos ao Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica - PROBIC e o Programa  de Iniciação Científica Voluntário – PROVIC, bem 

como os demais programas similares desenvolvidos em parcerias com as agências de 

fomento; 

VI. Indicar pareceristas ad hoc internos e externos que participarão dos processos de 

avaliação e seleção de projetos conforme demanda estabelecida pela PROPPE;  

VII. Acompanhar, quando solicitado, os programas institucionais gerenciados pela 

PROPPE; 

VIII. Avaliar propostas e convênios que envolvam desenvolvimento de projetos de 

pesquisas compartilhados e outras demandas; 

IX. Auxiliar na divulgação das pesquisas institucionais; 

X. Auxiliar na programação e execução da Semana de Pesquisa e da Semana de 

Extensão; 

XI. Exercer outras atribuições no âmbito de sua competência. 

 

Art. 8º. Aos membros do Comitê Científico compete:  

I. Contribuir para o desenvolvimento das atividades previstas ao Comitê Científico;  

II. Cumprir os prazos estabelecidos para emissão de parecer em programas e projetos, 

conforme demanda estabelecida pela PROPPE;  

III. Comparecer, quando convocado, as reuniões ordinárias e extraordinárias;  

IV. A ausência injustificada em duas reuniões consecutivas implicará na substituição 

do representante faltoso.  

 

Art. 9º. Os casos omissos a esta norma serão analisados e decididos pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – PROPPE. 

 



Art. 10º. O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se todas as disposições contrárias. 
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