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1 – Histórico 

A proposta de Regulamento da Pesquisa na UNESPAR, tramita desde agosto de 2018 pelos campi da 

UNESPAR, que teve  como organização as seguintes etapas: 

-Encaminhamento Inicial da Diretoria de Pesquisa a todos os campi (Agosto a setembro/2018); em 

seguida foi realizada a sistematização das sugestões iniciais e proposta do texto do Regulamento 

(Fevereiro a março/2019); Divulgação da minuta e abertura do processo de debate em todos os campi, 

por meio das Divisões de Pesquisa e Pós-Graduação e Direções de Centros de Área ( periodo de 4/4 a 

6/5/2019; Revisão e proposta final –Diretoria de Pesquisa( Fevereiro/2020) e finalmente foi 

encaminhamento para analise e parecer do CEPE pela Diretoria de Pesquisa em16/3/2020.  

2 – Análise 

Considerando a proposta, os documentos apresentados o parecer da Câmara aprovando o Regulamento 

de Pesquisa ,  e  que  a  Unespar  demanda,  neste  momento,  do  estabelecimento  de  padrões  e 

procedimentos  que  visem  a  desenvolver  e  a  consolidar  a  pesquisa,  tanto  no  âmbito  da  Unespar, 

quanto   em   outros   espaços   e   instituições,    a aprovaçã deste  regulamento e de suma importancia 

já que o mesmo   terá   papel   de direcionar e delinear as políticas e ações voltadas à pesquisa e, por 

consequência, à pós-graduação stricto sensu.Diante  do  exposto  e  considerando  a  necessidade  de  

aprovação  do  Regulamento da  Pesquisa  da Unespar, solicitamos aprovação do Regulamento 

dePesquisa da Unespar, conforme minuta anexa. 

3 – Parecer 

Parecer favorável. 

 

Paranavai, PR, 13 de maio de 2020 

 

 
Prof. Dr Maria Antonia Ramos Costa 

                                                                           PRO REITORA PRPPG. 
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