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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 10/2006

O Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no uso de suas atribuições, considerando a importância da implantação da Iniciação Científica Voluntária, com amparo na Lei nº 9.608/98, em conformidade com o deliberado na 58a. Reunião Ordinária do CONSEPE, realizada em 23 de fevereiro de 2006,

RESOLVE

Art. 1º - Criar o Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária - PROIICV - UESC.

Art. 2º - O Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária  - PROIICV / UESC tem por objetivos:

	I – estimular o interesse do discente de graduação pela pesquisa científica e incentivar sua produção científica, tornando-o parte ativa no processo de geração do conhecimento;
	II – iniciar o discente no domínio de técnicas e métodos científicos;
	III – proporcionar ao discente o desenvolvimento de um pensamento lógico-científico e, ao mesmo tempo, criativo, a partir dos problemas vivenciados no desenvolvimento de seu plano de atividades, em comum acordo com a pesquisa de seu orientador;
	IV – desenvolver habilidades nos discentes para que possam ingressar mais preparados nos programas de pós-graduação;
	V – possibilitar aos docentes pesquisadores a transmissão de conhecimento científico e de experiência acadêmica para os discentes, por meio de orientação;
	VI – possibilitar a prática da Iniciação Científica (IC) a discentes que não foram contemplados nos programas de bolsas de IC;
	
Art. 3º - Os discentes contemplados no  Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária – PROIICV / UESC, terão os mesmos direitos e obrigar-se-ão a cumprir os mesmos deveres  e requisitos impostos aos discentes contemplados pelo PROIIC / UESC, disciplinado na Resolução do CONSEPE 02/06, exceto a obtenção de bolsa e do auxílio-transporte podendo, entretanto, possuir outra modalidade de bolsa, com o consentimento do orientador.

Art. 4º – O Comitê Local de Iniciação Científica ficará encarregado de:

I – acompanhar as atividades do discente e avaliar os relatórios parcial e final;   
	II – tramitar o registro, na PROPP, dos discentes contemplados neste programa.	

Art. 5º - É atribuições do discente e do orientador conhecer a Resolução CONSEPE 02/2006.

Art. 6º - A duração da atividade de Iniciação Científica não  remunerada será por um período máximo de 12 (doze) meses, mediante a assinatura do Termo de Compromisso, fornecido pela PROPP.

Art. 7º - O Termo de Compromisso deverá ser assinado em duas vias, ficando a primeira em poder da PROPP e a segunda em poder do discente.

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Local de Iniciação Científica.

Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 03 de março de 2006.



ANTÔNIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE


