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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
 
 
 

REGULAMENTO DA COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Aprovado pela Resolução nº 39, de 21/12/2012 

 

Dispõe sobre a criação, constituição e 

funcionamento da Comissão de Pesquisa e 

Pós-Graduação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

CPPG/IFBA. 

 
 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1° O presente regulamento cria a Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação 

(CPPG) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 

órgão colegiado de assessoramento direto da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PRPGI), com caráter consultivo e deliberativo no que tange 

aos assuntos pertinentes à pesquisa e pós-graduação no IFBA. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2° A CPPG será constituída por 07 (sete) membros titulares e 03 (três) 

suplentes, representantes da Pró-Reitoria de pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
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(PRPGI) e dos Coordenadores de pesquisa Pós-graduação e Inovação de todos os 

campi. 

 

Art. 3° Os 7 (sete) membros da CPPG, deverão possuir titulação mínima de mestre 

e regime de trabalho Dedicação Exclusiva, com a seguinte disposição: 

  

I. 01 (um) presidente, representado pelo Pró-reitor de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação do IFBA;  

II. 06 (seis) membros permanentes dos coordenadores de pesquisa, pós-

graduação e inovação, eleitos por seus pares em votação secreta em eleição 

por maioria simples. 

 

Art. 4° Os 06 (seis) coordenadores mais votados ocuparão as vagas de titulares. O 

sétimo, oitavo e nono mais votados ocuparão as vagas de suplentes. 

 

Art.5° Em caso de afastamento permanente de um dos membros, o suplente mais 

votado assumirá a vaga. 

 

Art. 6° O mandato de cada membro será de 2 (dois) anos, com a possibilidade de 

recondução por apenas mais um mandato consecutivo.  

 

 

CAPÍTULO III 

DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7º As funções e atribuições da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação 

(CPPG) são: 

 

I. Avaliar e emitir parecer sobre as propostas de criação de Grupos de Pesquisa 

no âmbito do IFBA. 
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II. Avaliar os relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelos Grupos de 

Pesquisa certificados e emitir parecer sobre os mesmos. 

 

III. Avaliar, a cada 2 (dois) anos, os Grupos de Pesquisa certificados, segundo os 

critérios estabelecidos no capítulo VI dos Regulamento Geral de Criação e Avaliação 

dos Grupos de Pesquisa. 

 

IV. Analisar e emitir parecer das solicitações de extinção de Grupos de Pesquisa 

do IFBA. 

 

V. Analisar e emitir parecer sobre as solicitações de criação de cursos de Pós-

graduação. 

 

VI. Avaliar o planejamento do orçamento da PRPGI incluídos os apoios às 

modalidades previstas no Regulamento do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento 

(FUNPED). 

 

VII. Analisar os editais propostos pela PRPGI, pertinentes à pesquisa, qualificação 

e à pós-graduação. 

 

VIII. Elaborar documentos regulatórios de interesse à organização da pesquisa e 

da pós-graduação, que, antes de encaminhados para aprovação, deverão passar 

por discussão em reunião com os coordenadores de pesquisa, pós-graduação e 

inovação. 

 

IX. Atuar como Comitê Gestor do FUNPED para: 

a) Discutir as diretrizes anuais do Fundo, apreciar e fiscalizar a aplicação 

dos planos de investimentos mensais do Fundo e auxiliar a 

PRPGI na análise das solicitações de apoios, constituindo-se 

como fórum recursal para eventuais controvérsias sobre 

pareceres. O Comitê Gestor deverá se reunir mensalmente. 
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b) Realizar estudos a respeito dos recursos do FUNPED 

originados da arrecadação própria do IFBA, definido em 20% e 

eventual mudança deste percentual e encaminhá-los para 

apreciação do CONSUP. 

c) Avaliar o mérito das solicitações relativas ao 

Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa Científica e 

Tecnológica, à Produção de Publicações, Serviços, Processos e 

Produtos e do Apoio às atividades de Planejamento, 

Desenvolvimento e Divulgação da Pesquisa, que deverá designar 

ao menos dois parecerista(s) ad hoc com titulação igual ou 

superior ao solicitante, preferencialmente de campus distinto a do 

solicitante, para tal finalidade. Este(s) deve(m) atuar na mesma 

área do conhecimento, ou em área correlata à qual trata a 

solicitação. 

Art. 8º Competirá à CPPG apreciar as propostas/solicitações, no prazo de até 60 

dias, após data de protocolo da solicitação. 

 

Art. 9º Caberá aos membros da CPPG: 

I. Participar das reuniões, quando convocados pela presidência; 

 

II. Analisar os processos pertinentes a esta comissão; 

III. Propor convênios, acordos e outros protocolos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DELIBERAÇÕES 

 

Art. 10 A CPPG reunir-se-á em reuniões ordinárias mensais convocadas pela 

Presidência com aviso prévio.  
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Parágrafo único As reuniões extraordinárias, quando necessárias, serão 

convocadas pelo presidente ou sugerida a ele pelos demais membros, com 

antecedência de, 

no mínimo, quinze dias corridos. 

Art. 11 As reuniões só ocorrerão com um quórum mínimo de 50% mais um e 

presença do(a) Presidente. 

 

Art. 12 Em caso de impedimento de um titular participar de uma reunião, um dos 

suplentes, de preferência da mesma área do conhecimento do titular, será 

convocado para compor a comissão.  

 

1. Art. 13 O presidente será substituído, em sua falta e impedimento, por um 
representante da PRPGI indicado por ele, que atenda aos requisitos 
estabelecidos no art. 3º; 

 

.  

Art. 14 Poderá haver desligamento de qualquer um dos membros do Conselho: 

I - Pelo pedido de desligamento do membro interessado, feito formalmente e 

encaminhado ao Presidente, que encaminhará notificação aos demais 

membros; 

II - Automaticamente, pelo desligamento empregatício do membro do Instituto; 

III - Pela não satisfatória realização de suas atribuições, após deliberação e voto 

da CPPG; 

IV - Automaticamente, por incorrer em três faltas consecutivas ou cinco alternadas 

no período de doze meses durante as reuniões ordinárias; 

a.  A justificativa de falta deverá ser feita formalmente pelo membro e 

encaminhada ao Presidente do Conselho num prazo máximo de cinco 

dias. A justificativa apresentada fora do prazo de cinco dias depois da falta 

perderá, automaticamente, sua validade; 
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b.  Em caso de abandono sem pedido formal, o desligamento será 

automático. 

 

Art. 15 Somente os membros do Colegiado terão acesso às reuniões da CPPG. 

 

Art. 16 A CPPG será assistida por um (a) Secretário (a), indicado pela PRPGI, a 

quem caberá a lavratura das atas das reuniões e demais encaminhamentos que se 

fizerem necessários. 

Parágrafo único A ata será lida e assinada na mesma sessão ou na seguinte, 

mantendo-se arquivo digital e físico. 

 

Art. 17 As decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes 

Parágrafo único O presidente participará das votações como membro da CPPG e 

em caso de empate sobre qualquer decisão, exercendo o voto decisivo ou de 

qualidade; 

 

Art. 18 Os pareceres a serem analisados pela CPPG serão emitidos por um dos 

seus membros ou Consultor ad hoc, qualificado para tal fim, devendo ser aprovado 

pela maioria; 

 

Art. 19 Em todos os casos será preservada a identidade dos relatores dos 

pareceres, enviando-se ao proponente/solicitante um extrato da decisão e dos seus 

fundamentos. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 20 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão de 

Pesquisa e Pós-Graduação e, desde que necessário, submetidos à homologação do 

Conselho Superior do IFBA (CONSUP). 

Art. 21 O presente Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação e 

publicação do ato oficial. 

 

 


