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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA (11.05)

Destinatário(s): 
DIRETORES DE CENTRO, VICE-DIRETORES E SECRETÁRIOS DE CENTROS OU 
UNIDADES ACADÊMICAS ESPECIALIZADAS
CHEFES E SECRETÁRIOS DE DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS
CHEFES E VICE-CHEFES DE DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS

Novas diretrizes para a tramitação de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Título: 
estabelecidas pela Resolução nº 130/2018 - CONSEPE

Nos termos da Resolução nº 130/2018, o fluxo para a aprovação dos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação passou a ter a seguinte tramitação, com as respectivas competências de cada unidade:

Elaboração - os projetos de PD&I serão cadastrados no Sigaa pelo seu respectivo coordenador. 
Aprovação - os projetos deverão ser aprovados pelo plenário do Departamento ou pelo conselho da 
Unidade Acadêmica Especializada de lotação do coordenador ou de execução do projeto, em caso de 
projetos intersetoriais. 
Homologação - A homologação dos projetos será realizada pelo conselho de Centro ou pelo conselho 
da Unidade Acadêmica Especializada respectiva. 
Cadastramento - O cadastramento será formalizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa por meio de 
validação dos projetos no Sigaa.

Considerando que:
No processo de aprovação e homologação dos projetos, os órgãos colegiados competentes devem se 
ater às atribuições estabelecidas nas demais normas da universidade, além da Resolução nº 130/2018, 
em especial ao Estatuto e ao Regimento Geral da UFRN, e observar o disposto na legislação federal, 
em especial, no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016).
Conforme exposto no art. 50 do Estatuto da UFRN, cabe à Universidade assegurar o 
desenvolvimento  da pesquisa e da produção acadêmica, respeitando a liberdade científica.
O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016) estabeleceu como princípio a 
simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e a adoção 
de controle por resultados em sua avaliação.

A Pró-Reitoria de Pesquisa recomenda que os órgãos colegiados dos Departamentos e Centros ou Unidades 
Acadêmicas Especializadas, no processo de aprovação e homologação dos projetos, analisem aspectos sob 
responsabilidade de cada unidade, tais como: a natureza do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (enquadramento das atividades propostas como atividades de PD&I); a carga horária dedicada 
pelos docentes ao projeto; a utilização de infraestrutura de pesquisa e os percentuais de ressarcimento do 
centro ou unidade, quando aplicável.
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A análise do mérito do projeto será realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, quando da implementação de 
ações de incentivo à pesquisa previstas na Resolução nº 130/2018, e pelos órgãos financiadores, quando se 
tratarem de projetos com financiamento externo.
A possibilidade prevista no art. 8ª, §3º, da Resolução nº 130/2018, de emissão de parecer quanto ao mérito 
da atividade de pesquisa a ser realizada por comissão de pesquisa ou equivalente poderá ser utilizada pela 
respectiva unidade para planejamento de ações de melhoria das atividades de pesquisa, não constituindo 
obstáculo à aprovação e homologação do projeto de PD&I, respeitando a liberdade científica do pesquisador.
Projetos de PD&I aprovados ou pré-aprovados para financiamento externo não devem ser objeto de 
solicitações de ajustes em seu conteúdo, salvo aqueles estritamente relacionados a aspectos sob 
responsabilidade de cada unidade.
Nesse momento inicial de ajustes nos sistemas da UFRN, a Pró-Reitoria de Pesquisa recomenda que os 
novos projetos sejam cadastrados pelo coordenador no Sigaa e, em seguida, encaminhados para a chefia do 
departamento por meio de processo eletrônico (Mesa Virtual). Após aprovação no âmbito departamental, o 
processo deverá ser encaminhado para a respectiva Direção de Centro.  Por fim, após a homologação, o 
Centro encaminhará o processo para a Pró-Reitoria de Pesquisa (Unidade 11.05.11.01 - Diretoria de 
Programas, Projetos e Grupos de Pesquisa) para validação do cadastro.
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