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                                                      GEITEC    

                                    

 

 

                                     REGIMENTO INTERNO DO  

GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – 

GEITEC 

 

 

CAPÍTULO I 

Da natureza deste Programa Especial, sede e atuação. 
 

Artigo 1º - GRUPO DE PESQUISA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E 

TECNOLOGIA – GEITEC é um Grupo de Pesquisa e Extensão, vinculado ao 

Departamento de Administração, NUCSA – Porto Velho, como previsto no Artigo 16, 
Inciso II, do Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, com 
duração por tempo indeterminado de atuação interdisciplinar sem fins lucrativos, 
devendo funcionar para efetivação do previsto nos seguintes dispositivos legais: Artigos 
5º, 6º, 8º, 147º, 148º, 153º, 154º e outros do Regimento Interno da UNIR; Lei 10.973, de 
2 de Dezembro de 2004, denominada Lei da Inovação, regulamentada pelo Decreto 
5.663/2005; a Lei 11.196, alterada pela lei 11.487, de 15 de Junho de 2007; 
Constituição Federal brasileira, nos Artigos 206, 207, 213 no Parágrafo 2º , Artigo 218 e 
demais correlacionados; demais normas legais afins e correlacionadas; INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 001/PROPesq/2011 da Fundação Universidade Federal de Rondônia; 
Portaria nº 14/2011/PROPesq de 04 de agosto de 2011. 
 
Parágrafo único: Para o desempenho de suas atividades, o GEITEC deverá 
desenvolver projetos finitos de interesse no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de 
gestão da inovação, ciência e tecnologia. 
 
Artigo 2º: O GEITEC é sediado inicialmente no Departamento Acadêmico de 
Administração do Campus José Ribeiro Filho - Porto Velho, sito à BR. 364, Km 9,5 CEP 
76800-000, onde atuará com os recursos humanos, materiais e técnicos hoje 
disponibilizados, e o apoio interinstitucional que conseguir captar. 
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Artigo 3º - O GEITEC desenvolverá suas atividades de pesquisas e extensão de 
conformidade com os objetivos da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no 
âmbito do desenvolvimento em gestão da inovação, ciência, tecnologia, para captar 
convênios, acordos e outras formas de parcerias que não onerem a UNIR e nem 
contrariem o Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia ou qualquer 
outra normativa legal. 
 
Parágrafo único – Em decorrência da indissolubilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, e tendo em vista o interesse pelos benefícios no âmbito nacional e regional 
no eixo da C,T&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) e P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento), poderá o GEITEC captar diretamente recursos.  
 

CAPÍTULO II 
Da Missão e do Objetivo Geral 

 
Artigo 4º - O Grupo de Pesquisa tem a missão de canalizar o potencial de pesquisa de 
seus integrantes, servir de abrigo para aqueles que não se satisfazem em apenas 
repetir as verdades existentes, formar pesquisadores e gerar conhecimento novo. 
 
Artigo 5º - O Grupo de Pesquisa tem como objetivo geral promover a gestão para o 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Rondônia,  na 
Região Amazônica e no Mercosul, podendo assistir com programas de cooperação 
para o desenvolvimento em gestão da ciência, tecnologia e inovação de interesse dos 
povos fronteiriços e dos países do MERCOSUL, em atividades compatíveis com a 
proposta do GEITEC na via da integração Latino Americana.  
 

CAPÍTULO III 
Dos Objetivos Específicos 

 
Artigo 6º - Para cumprir seu objetivo geral o GEITEC se propõe a: 
 
1 - Atuar em apoio da gestão da inovação e tecnologia do Governo Federal no Estado 
de Rondônia, na conformidade da legislação e dos convênios e ou parcerias 
interinstitucionais formalizadas. 
  
2 - Desenvolver programas institucionais de Desenvolvimento Regionalizado na 
Amazônia Legal e países do Mercosul, mediante inclusão de docentes e acadêmicos 
vinculados a pesquisa associada. 
 
3 - Apoiar a pesquisa para o Desenvolvimento na Amazônia Legal e países do 
Mercosul. 
 
4 - Promover estudos e projetos voltados para a Inovação e Tecnologia.  
 
5 - Desenvolver estudos e projetos voltados parta a modernização na gestão 
administrativa de empresas e organismos públicos. 
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6 - Elaborar pesquisas em apoio técnico e científico no eixo do saber multidisciplinar. 
 
7 - Apoiar a inovação e modernização na atividade industrial sustentável na Amazônia 
Legal e dos países do Mercosul.  
 
8 - Elaborar estudos, investigação técnica e científica e propor soluções inovadoras em 
métodos e processos produtivos. 
 
9 - Servir como instrumento em ações voltadas para a melhoria contínua na gestão 
empresarial com trabalhos envolvendo a relação Empresa-Universidade. 
 
10 - Potencializar a formação de vetores e multiplicadores para a Inovação Tecnológica. 
 
11 - Desenvolver na UNIR as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de 
interesse da sociedade, com risco tecnológico, por meio da encomenda do Estado e 
setor privado, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou 
processo inovador. 
 
12 - Atuar como agente de apoio para criação de programas especialmente dirigidos à 
promoção da inovação nas micro e pequenas empresas no Estado de Rondônia, 
Amazônia Legal e países do Mercosul. 
 
13 - Desenvolver na UNIR outras atividades afins e correlacionadas com inovação, 
ciência e tecnologia para o desenvolvimento regional. 
 
14 - Acompanhar as marcas e patentes resultantes da produção do GEITEC. 
 
15 – Apoiar a implantação de incubadoras de negócios sustentáveis. 
 
Artigo 7º. Para as atividades previstas neste regimento interno, o GEITEC envolverá 
os docentes e acadêmicos das diversas áreas do conhecimento, podendo agir em 
parceria com instituições públicas, privadas, empresas e demais organismos 
interessados para: 
 
1 – Estudo, pesquisa e extensão para a Capacitação em Conhecimento estratégico 
para inovação e tecnologia. 
  
2 – Estudo, pesquisa e extensão para Atividades voltadas para P&D. 
 
3 – Estudo e pesquisa para Ações para o desenvolvimento de C,T&I. 
 
4 – Estudo, pesquisa e extensão para Ações voltadas para o planejamento, 
organização decisão e controle da Gestão da Inovação e Tecnologia.  
 
5 - Simulação metodológica de estratégia para competitividade.  
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6 – Estudo e pesquisa para Diagnóstico empresarial.  
 
7 – Estudo e pesquisa para a Reengenharia empresarial.  
 
8 – Apoio com pesquisa em apoio à consultoria especializada em inovação tecnológica. 
  
9 – Estudo em apoio a soluções tecnológicas em Gestão da Inovação. 
 
10 – Estudo e pesquisa para a criação e desenvolvimento de talentos inovadores. 
 
11 - Estudo e pesquisa para a geração de vetores e de multiplicadores de Inovação. 
  
12 – Estudo, pesquisa e extensão em apoio à implantação de Equipe de Trabalho para 
Inovação. 
 
13 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio a Implantação de Estruturas Gerenciais 
Modernas. 
 
14 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio a Modernização de processos 
administrativos. 
 
15 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio à Tecnologia de Produção Mais Limpa 
(MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo). 
 
16 - Estudo, pesquisa e extensão em suporte em Desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável para municipalidade. 
  
17 - Estudo, pesquisa e extensão para a melhoria do Trabalho.  
 
18 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio à Tecnologia para Qualidade Total. 
 
19 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio à construção de Arranjos Produtivos. 
  
20 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio à Inovação tecnológica.  
 
21 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio à Projetos de Pólos Industriais e 
agroindustriais. 
 
22 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio à Gestão de Cidades. 
 
23 - Estudo, pesquisa e extensão em apoio  à Consultoria para negócios inovadores.  
 
24 - Estudo, pesquisa e extensão para a agregação de valor à matéria prima.  
 
25 - Instituição de Seminários, Congressos, Encontros e Palestras sobre Inovação, 
Pesquisa e desenvolvimento. 
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26 – Estudo, pesquisa e extensão em apoio à Gestão da Sustentabilidade. 
 
27 - Publicações técnicas e científicas sobre inovação e tecnologia. 
 
28 – Outros Estudo, pesquisa e extensão de interesse das Ciências Sociais Aplicadas 
na Amazônia e Mercosul. 
 
Parágrafo único: As Atividades do Grupo de Pesquisa serão sem fins lucrativos, 
relacionadas à pesquisa e extensão para o desenvolvimento da gestão da inovação e 
tecnologia, mediante transferência de custos para os interessados externos a UNIR, 
resultando em cada atividade um Relatório gerador de conhecimento técnico e 
científico, e para o acervo documental do GEITEC. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Da Estrutura executiva do  GEITEC 

  
Artigo 8º - A estrutura executiva do GEITEC é composta de: 
 
I.    Conselho de Ética, como órgão máximo. 
II.   Líder do Grupo de Pesquisa, como executor das atividades do Grupo 
III.  Vice-Líder de Linhas de Pesquisa, como suporte à pesquisa. 
IV.  Vice-Líder de Projetos de Extensão, como suporte à extensão. 
V. Vice-Líder de Documentação Científica; como suporte à sistematização. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
Do Conselho de Ética e do funcionamento do GEITEC 

 
Artigo 9º O Conselho de Ética é o órgão máximo do GEITEC, e é composto da 
seguinte presença que compõe o Organograma anexo a este Regimento:  
 
I – Presidente Honorário, que é o autor do projeto GEITEC;    
II – Líder do Grupo de Pesquisa, que o presidirá; 
III –   Vice-Líder das Linhas de Pesquisa; 
IV – Vice-Líder dos Projetos de Extensão; 
V – Vice-Líder de Documentação Científica; 
VI –  Conselheiros Permanentes do Grupo de Pesquisa. 
VII – Um representante indicado pelos organismos da parceria interinstitucional.  
 
Parágrafo primeiro: O Presidente Honorário é membro permanente em face ao 
reconhecimento pela autoria de criação do GEITEC, com direito a voto no Conselho de 
Ética quando não acumular qualquer das Coordenações.  
 
Parágrafo segundo: Caberá ao Conselho de Ética fazer cumprir recomendações 
previstas no Código de Nuremberg, as decisões do Tratado de Helsinque, as leis e as 
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normas éticas brasileiras e internacionais geralmente aceitas, bem como as decisões 
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, inclusive as decisões 
intersetoriais desta Comissão em suas câmaras de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informação, Ética na Pesquisa, Grupos de Trabalho, Saneamento e Meio Ambiente e 
demais. 
 
Artigo 10º  - Presidirá o Conselho de Ética o Líder do Grupo de Pesquisa, que é o 
responsável pela proposta GEITEC, respondendo pelo Grupo de Pesquisa, podendo, 
por delegação do Reitor da UNIR, celebrar acordos, convênios e parcerias de interesse 
do Grupo de Pesquisa, e terá assento no Conselho Departamental e no Conselho de 
Núcleo, de conformidade com o Artigo 22, Inciso III, do Estatuto da Universidade. 
 
Parágrafo único: O Líder do Grupo de Pesquisa poderá indicar o seu substituto 
eventual, registrando em Ata do Conselho de Ética. 
 
Artigo 11º - O Conselho de Ética, dentre os Conselheiros Permanentes, indicará o 
Vice-Líder das Linhas de Pesquisa, o Vice-Líder dos Projetos de Extensão e o Vice-
Líder de Documentação Científica. 
 
Artigo 12º - O Líder do Grupo de Pesquisa tem mandato efetivo de 4 (quatro) anos, 
renováveis pelo mesmo período por meio de eleição no Conselho de Ética. 
 
Artigo 13º - O Vice-Líder das Linhas de Pesquisa, o Vice-Líder dos Projetos de 
Extensão e o Vice-Líder de Documentação Científica terão mandato de 4 (quatro) anos, 
podendo o mandato ser reconduzido pelo mesmo período de tempo mediante decisão 
do Conselho de Ética. 
 
Artigo 14º - Perderá o mandato ou será desvinculado do Grupo de Pesquisa, a critério 
de decisão do Conselho de Ética: 
I. O membro que infringir o presente Regimento Interno, após apuração por comissão 
indicada pelo Conselho de Ética; 
II. O membro que faltar a três reuniões ordinárias consecutivas ou cinco reuniões 
anuais sem justificativa. 
III. O Pesquisador ou o Preceptor de Extensão que não publicar seu artigo científico no 
período previsto neste Regimento Interno, ou que deixar de atender com a qualidade 
requerida as suas tarefas em conformidade de decisão do Conselho de Ética. 
IV – O acadêmico que não oferecer resultado na sua atividade, segundo julgamento do 
responsável pela Linha de Pesquisa ou pelo Preceptor de Extensão.   
 
Artigo 15º - São Conselheiros Permanentes os indicados na Ata originária que os 
indicou para o Conselho de Ética do GEITEC, ou em Ata que indicar o substituto dos 
mesmos. 
 
Artigo 16º - O Conselho de Ética se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo Líder do Grupo de Pesquisa ou por 2/3 
(dois terço) dos seus membros permanentes, obedecendo ao seguinte: 
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I - A convocação da reunião do Conselho de Ética, presidida pelo Líder do Grupo de 
Pesquisa ou pelo seu substituto eventual, será efetuada com, pelo menos, 72 horas de 
antecedência, e por escrito e/ou na forma digital por correio eletrônico, contendo a 
respectiva pauta, devendo iniciar seus trabalho no local e na hora marcada com a 
presença da maioria dos membros efetivos, ou em segunda chamada com meia hora 
de atraso, neste caso com qualquer quorum. 
 
II - As deliberações serão tomadas obedecendo à pauta encaminhada na convocatória, 
e será respeitada por todos integrantes do GEITEC. 
III - Em caso de empate no voto do Conselho de Ética, o Líder do Grupo de Pesquisa 
emitirá a decisão final, por meio do Voto de Minerva. 
IV - Das deliberações do Conselho de Ética do GEITEC cabe recurso inicial ao 
Conselho de Departamento de Administração e nos demais Conselhos Superiores da 
Universidade Federal de Rondônia nas vias hierárquicas regimentais, desde que 
sustente justificativa suficiente e não apresente indícios de postergação de decisões. 
 
Parágrafo único: É vedado aos presentes nas Reuniões do Conselho de Ética, sob 
pena de responsabilidade, abordar externamente seja qual for o pretexto, qualquer dos 
assuntos tratados na Câmara da sessão, ressalvado os temas de natureza técnica que 
requeiram análise e ações técnicas ou científicas subseqüentes, devendo ser registrada 
em Ata a exigência de sigilo profissional ou segredo industrial quando for o caso.  
 
Artigo 17º - Compete ao Conselho de Ética: 
I. Efetuar emenda no presente Regimento, diante de imperiosa necessidade 
devidamente comprovada, e por deliberação de 2/3 (dois terços) de seus membros; 
II. Eleger dentre os membros Permanentes, o Vice-Líder de Linha de Pesquisa, o Vice-
Líder de Extensão e o Vice-Líder de Documentação Científica. 
III. Encaminhar à Direção do Depto de Administração de Porto Velho o nome dos 
Coordenadores eleitos, para conhecimento dos responsáveis pelas funções 
autorizadas. 
IV. Traçar as diretrizes de atuação do GEITEC, tendo como base a proposta inicial do 
Grupo de Pesquisa; 
V. Aprovar os projetos e planos de atuação do GEITEC, inclusive a sua alteração ou 
ajustes necessários, elaborados pelo Vice-Líder de Linha de Pesquisa, Vice-Líder de 
Extensão, Vice-Líder de Documentação Científica; 
VI. Zelar pelo bom andamento e pela qualidade dos trabalhos realizados no GEITEC; 
VII. Deliberar sobre os casos omissos nesse regimento no âmbito do GEITEC. 
VIII. Deliberar sobre toda matéria que lhe seja submetida pelo Líder do GEITEC; 
IX. Aprovar o organograma institucional do GEITEC; 
X. Aprovar o Relatório Anual das Atividades do GEITEC, elaborado Vice-Líder 
Documentação Científica e encaminhá-lo para acompanhamento pela Direção do Depto 
de Administração de Porto Velho; 
XI. Aprovar orçamento e prestações de contas no GEITEC elaborado pelo Vice-Líder 
de Documentação Científica. 
XII. Julgar e aprovar as decisões “ad referendum” do Líder do Grupo Pesquisa.  
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CAPÍTULO VI 
Do Líder do Grupo de Pesquisa 

 
Artigo 18º - O Líder do Grupo de Pesquisa é o autor da proposta GEITEC, autoridade 
executiva superior do Grupo de Pesquisa, designado pelo Conselho de Ética, conforme 
registro de Ata.  
 
Artigo 19º - É regimental a exigência mínima do título de Mestre para o acesso ao 
cargo de Líder Grupo de Pesquisa e do substituto eventual que ele indicar, nos quatro 
primeiros anos de funcionamento do GEITEC e, após este prazo, é exigida a Titulação 
de Doutor. 
 
Artigo 20º - Compete ao Líder do Grupo de Pesquisa:  
1) exercer a direção executiva, coordenação geral  e supervisão de todas as atividades 
do GEITEC; 
2) convocar e presidir o Conselho de Ética do Grupo de Pesquisa; 
3) acompanhar o andamento dos trabalhos do GEITEC, e buscar os meios necessários 
para a realização dos projetos e planos aprovados; 
4) cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Ética; 
5) acompanhar os projetos sob a responsabilidade do GEITEC, promovendo sua 
articulação com outros órgãos locais, regionais, nacionais e internacionais; 
6) firmar os certificados expedidos aos participantes dos cursos, eventos e de outras 
atividades técnico-científicas, em conjunto com o coordenador de cada atividade ou 
projeto; 
7) promover a articulação do GEITEC com órgãos e instituições locais, nacionais e 
internacionais, inclusive com visitas e contatos; 
8) apresentar o relatório anual das atividades do GEITEC, elaborado pelo Vice-Líder de 
Documentação Científica; 
9) promover a execução de projetos e planos direcionados para o desenvolvimento 
sustentável da Região da Amazônia Legal e Mercosul; 
10 submeter ao Conselho de Ética as matérias que exijam discussão e aprovação no 
interesse do GEITEC. 
11) encaminhar para efeito de acompanhamento e controle o Relatório Anual de 
Atividades do GEITEC à Chefia do Departamento Acadêmico de Administração, que 
notificará ao Conselho Departamental – CONDEP e à Diretoria de Núcleo esta que 
manterá o Conselho do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas informado regularmente 
do desempenho do GEITEC.    
 
Parágrafo único: Poderá o Líder do Grupo de Pesquisa tomar decisão “ad referendum” 
do Conselho de Ética, levando à reunião imediata uma justificativa. 
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CAPÍTULO VII 
Do Vice-Líder das Linhas de Pesquisa 

 
Artigo 21º  – Compete ao Vice-Líder das Linhas de Pesquisa cumprir e fazer cumprir o 
Regimento Interno do Grupo de Pesquisa, no âmbito de sua coordenação e:  
1) Coordenar as atividades dos Pesquisadores de Linha de Pesquisa, e dos 
acadêmicos em iniciação científica, vinculados ao GEITEC, e deliberar sobre estas 
atividades de pesquisa docentes e discentes, inclusive as pesquisas institucionais 
monitoradas pelo Departamento Acadêmico de Administração que forem aprovadas a 
partir da criação do GEITEC, bem como sobre as bolsas de pesquisa que  por ventura 
forem contempladas no Grupo de Pesquisa, devendo encaminhar ao Coordenador do 
Grupo de Pesquisa o Relatório Anual de suas atividades para efeito de 
acompanhamento e controle. 
2) Selecionar e aprovar Linhas de Pesquisa e projetos institucionais, individuais e 
coletivos, em nível de graduação e de pós-graduação no âmbito do GEITEC; 
3) Supervisionar e executar as atividades da Semana Internacional de C,T&I da Região 
da Amazônia Legal e Mercosul, instituída a partir da criação do GEITEC. 
4) Resolver assuntos referentes à pesquisa, como prospecção, tratamento de dados e 
demais matérias inerentes à pesquisa no GEITEC;  
5) Acompanhar editais para projetos de pesquisa, acionando os pesquisadores a 
assumir tarefas no âmbito das suas respectivas Linhas de Pesquisa; 
6) Acompanhar o desenvolvimento das Linhas de Pesquisa, zelando para o fiel 
cumprimento dos cronogramas traçados; 
7) Acompanhar a Prestação de Contas dos pesquisadores vinculados às Linhas de 
Pesquisa, e interagir com a Pró-Reitoria de Pesquisa e demais órgãos da UNIR para os 
fins a que se presta a sua coordenação; 
8) Acompanhar a qualidade do desempenho dos pesquisadores, de modo a manter o 
grau de excelência de resultados, inclusive quanto ao cumprimento da Norma ABNT e 
da Metodologia Científica compatível do preparo de documentos científicos; 
9) Oferecer ao Líder do Grupo de Pesquisa o material para a publicação, como artigos, 
textos, capítulos de livros e outros produtos publicáveis, bem como os produtos 
concluídos para efeito de Patente de Invenção; 
10) Dirimir sobre assuntos de pesquisa, inclusive encaminhar ao Líder do Grupo de 
Pesquisa pedido de desligamento de pesquisadores que não atendam à expectativa ou 
cronograma de pesquisa.  
11) Elaborar regulamento, políticas, diretrizes e normas específicas de pesquisa e 
coordenar o processo de avaliação anual destas atividades, sempre de acordo com a 
Política institucionalizada na UNIR; 
12) Modernizar e melhorar a coordenação de pesquisa.  
 

 
CAPÍTULO VIII 

Do Vice-Líder dos Projetos de Extensão 
 
Artigo 22º  – Compete ao Vice-Líder dos Projetos de Extensão cumprir e fazer cumprir 
o regimento Interno do Grupo de Pesquisa no âmbito da sua coordenação e: 
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1) Desenvolver programas e atividades de extensão na área de gestão, inovação, 
ciência e tecnologia, congregando os Preceptores de Projetos de Extensão, 
acadêmicos e demais interessados nessas áreas do conhecimento, devendo interagir 
com os demais organismos competentes da UNIR para os fins a que se presta a sua 
coordenação ; 

2) promover cursos, eventos, projetos, programas, prestação de serviço e outras 
atividades de extensão que possam contribuir para a construção e promoção do 
conhecimento na Região da Amazônia Legal e Mercosul; 

3) promover o envolvimento de estudantes de graduação e de pós-graduação da UNIR 
no âmbito da extensão universitária; 

4) Estimular a atuação dos parceiros interinstitucionais do GEITEC para otimizar os 
termos assinados com o Grupo de Pesquisa; 

5) Atuar como agente multiplicador do progresso por meio das propostas de extensão 
no GEITEC; 

6) Buscar novas parcerias, buscar editais de extensão disponibilizados e mobilizar a 
sociedade rondoniense para a melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade e 
progresso social, econômico e ambiental; 

7) Estimular a participação de empresas e organismos governamentais nas atividades 
de extensão do GEITEC, para a melhoria que resulte em benefícios múltiplos; 
8) Acompanhar o desempenho dos participantes na atividade de extensão, encaminhar 
ao Coordenador do Grupo de Pesquisa o Relatório Anual de suas atividades para efeito 
de acompanhamento e controle. 

9) Supervisionar de forma geral as atividades de extensão da unidade, zelando pela 
boa execução e obediência às normas pertinentes; 
10) Elaborar regulamento, políticas, diretrizes e normas específicas de extensão e 
coordenar o processo de avaliação anual destas atividades, sempre de acordo com a 
Política de Extensão Universitária vigente da UNIR; 

 
 

CAPÍTULO IX 
Do Vice-Líder de Documentação Científica. 

 
Artigo 23º  - Compete ao Vice-Líder de Documentação Científica cumprir e fazer 
cumprir o regimento Interno do Grupo de Pesquisa no âmbito da sua coordenação e: 
 
1) Planejar, coordenar, normatizar e executar a construção documental no Centro de 
Pesquisa, bem como preparar norma interna padronizando a elaboração de documento, 
para o cumprimento por todos os envolvidos no GEITEC, após aprovação pelo 
Conselho de Ética;  
2) Manter um acervo físico de qualidade para acesso ao público autorizado; 
3) Assessorar e orientar sobre acervos, e atender à demanda dos demais usuários 
internos e externos, bem como elaborar o Relatório Anual das Atividades do GEITEC, 
entregando em prazo certo ao Líder do Grupo de Pesquisa; 
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4) Selecionar, adquirir, registrar e organizar os acervos bibliográficos, audiovisual e 
multimídia de acordo com a norma do Grupo de Pesquisa, bem como a codificação-
chave vinculada a sigilo, quando se tratar de segredo industrial ou profissional, ou de 
marca e patente de invenção em desenvolvimento no GEITEC, eventos sujeitos a 
proteção máxima; 
5) Sistematizar e controlar a circulação de documentos do acervo do Grupo de 
Pesquisa; 
6) Manter atualizadas as assinaturas de periódicos técnicos e científicos;  
7) Inventariar anualmente o acervo do GEITEC, zelando pelo rigor na originalidade 
requerida nas produções geradas no GEITEC; 

8) Sistematizar a documentação e a base de dados da produção científica do GEITEC;  
9) Propor intercâmbio nacional e internacional com outros modernos Grupos de 
Pesquisa; 
10) Providenciar publicação e a gestão dos acervos produzidos pelo Grupo de 
Pesquisa, devendo interagir com os demais órgãos da UNIR para os fins a que se 
presta a sua coordenação. 
11) Registrar e acompanhar as Marcas e as Patentes de Invenção da responsabilidade 
do GEITEC, mesmo as oriundas de parceria interinstitucional, bem como zelar pela sua 
proteção na forma da legislação vigente; 
12) Atuar em todas as atividades que lhe forem atribuídas ou pertinentes à sua área de 
competência, e encaminhar ao Coordenador do Grupo de Pesquisa o Relatório Anual 
de suas atividades para efeito de acompanhamento e controle. 
.                                                                  
 

CAPÍTULO X 
Dos Membros do GEITEC 

 
Artigo 24º - O GEITEC é aberto a todos os pesquisadores, técnicos de nível superior e 
acadêmicos sejam da UNIR ou externos a ela, bem como a empresas, organismos 
públicos e sociedade em geral, que nele queiram desenvolver projetos de pesquisa e 
ou de extensão, inclusive as atividades nas áreas direta ou indiretamente ligadas à 
interdisciplinaridade de abrangência, em acordo com os objetivos do GEITEC. 
 
Parágrafo único – Os pesquisadores externos ao GEITEC, interessados em 
investigação científica deverão estar vinculados a um Pesquisador creditado pelo 
GEITEC, e os interessados em atividade de extensão, estudo, projeto ou prestação de 
serviço, deverão estar vinculados a um Preceptor de Projeto de Extensão credenciado 
ao GEITEC.  
 
Artigo 25º - Excetuando-se os membros natos dentre os Conselheiros Permanentes, e 
os que entregaram os seus Termos de Adesão até a data da assinatura deste 
Regimento, os demais deverão fazer sua solicitação de adesão ao Líder do Grupo de 
Pesquisa, que a submeterá à avaliação junto aos Vice-Líderes e ao Conselho de Ética 
para aprovação e admissão. 
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Parágrafo único – É condição de acesso ao GEITEC para atividade de investigação 
científica o vínculo a uma Linha de Pesquisa cadastrada no Grupo de Pesquisa.  
 
Artigo 26º - Serão considerados membros natos, todos aqueles que aderiram ao 
GEITEC no ato de sua criação e cujos nomes constem na referida Ata de criação do 
Grupo de Pesquisa. 
 
 

CAPÍTULO XI 
Da Pesquisa no GEITEC 

 
Artigo 27º - Para participar no GEITEC, os interessados apresentarão Projeto de 
Pesquisa detalhado, vinculado a um Pesquisador credenciado deste Grupo de 
Pesquisa, e deverá ser aprovado pelos Vice-Líderes das Linhas de Pesquisa e pelo 
Conselho de Ética, seguindo para Homologação do Líder do Grupo de Pesquisa para 
então ser cadastrado oficialmente o referido projeto. 
 
Parágrafo único – O Projeto de Pesquisa que não apresentar Relatório de Produção 
no período de 6 (seis) meses será automaticamente excluído do cadastro, sendo 
igualmente excluído o Projeto de Pesquisa que não gerar pelo menos um Artigo por 
ano, devidamente publicado em Revista Técnica ou Científica catalogada. 
 
Artigo 28º - O GEITEC poderá receber Pesquisador Visitante mediante requerimento 
ao Coordenador do Grupo de Pesquisa, que submeterá ao Conselho de Ética, desde 
que respeite as normas da Universidade, com exceção daqueles que já assinaram o 
Termo de Adesão na época da constituição do Grupo de Pesquisa. 
 
Artigo 29º - Aos Vice-Líderes de Pesquisa caberá providenciar pelo menos duas 
publicações de artigos científicos anualmente em Revistas Técnicas ou Científicas 
Internacionais. 
 
Artigo 30º - Caberá a cada Pesquisador a responsabilidade de publicar seus artigos em 
nome do GEITEC, entregando em até 30 (trinta) dias após a edição um exemplar da 
Revista Técnica ou Científica, bem como em meio magnético para o acervo documental 
do GEITEC, salvo os casos justificados por escrito e apreciados pelo Conselho de 
Ética. 

 
 
 

CAPÍTULO XII 
Da Extensão no GEITEC 

 
Artigo 31º - Para participar da atividade de extensão no GEITEC, o interessado 
apresentará Projeto de Extensão formal, assinando com um Preceptor credenciado, 
sendo apreciado pelo Vice-Líder dos Projetos de Extensão que dará encaminhamento 
similar aos de pesquisa, seguido para registro na instância própria da UNIR.  
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CAPÍTULO XIII 
Dos possíveis aspectos Financeiros e prestação de contas 

 
Artigo 32º - O GEITEC funcionará sem fins lucrativos, podendo aceitar doações, 
repasses e transferências de recursos monetários de empresas, pessoas físicas e 
entidades interessadas em suprir o Grupo de Pesquisa com os meios necessários para 
a sua subsistência. 
 
Parágrafo único: Possíveis créditos donativos deverão ser creditados em conta única e 
específica, indicada pelo Órgão Financeiro da UNIR, que liberará as movimentações a 
pedido do Líder do Grupo de Pesquisa, de acordo com a norma institucional. 
 
Artigo 33º - Os recursos financeiros captados na forma do Artigo anterior servirão, 
exclusivamente, para custear despesas vinculadas ao GEITEC, como passagens 
terrestres e aéreas, as diárias nas viagens nacionais ou internacionais liberadas pelas 
autoridades competentes, aos membros do Centro de Pesquisa para participação em 
eventos ou em representação deste Centro de Pesquisa, bem como para a aquisição 
de livros, revistas científicas e o material de consumo indispensável, respeitando em 
todos os casos as normas da Universidade Federal de Rondônia, inclusive quanto à 
Prestação de Contas. 
 
Parágrafo único: No caso de recursos oriundos de Editais, a prestação de contas 
correspondente, obedecerá o estabelecido nos mesmos.  
 
Artigo 34º – Poderá o GEITEC admitir proposta de Pesquisa associada, bem como 
Projeto de Extensão, cursos “in company” ou capacitação, desde que enquadrada em 
suas atividades listadas no Artigo 8º, do interesse de terceiros. 
 
Parágrafo único: Ocorrendo um compromisso do GEITEC na forma deste artigo, será 
informado ao Departamento a que se vincula o Pesquisador, o Preceptor de Extensão 
e/ou o acadêmico, para que se aprecie a possibilidade de liberação dos mesmos para 
atender ao convênio ou parceria interinstitucional, devendo a parte externa interessada 
remunerar, conforme procedimentos da UNIR, cada tutoria de docente ou bolsa de 
acadêmico na base do previamente ajustado, inclusive com o respectivo seguro 
normativo quando exigível. 
 
Artigo 35º  – A possível bolsa auxílio pela atividade de tutoria do Pesquisador ou a do 
Preceptor de Extensão será liberada ao docente, de acordo com a norma da UNIR, e a 
possível bolsa de acadêmico em iniciação científica será creditada na forma dos 
procedimentos atuais da Universidade, sendo que em qualquer situação a legislação ou 
instrução vigente deverá ser cumprida.  
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CAPÍTULO XIV 
Disposições finais 

 
Artigo 36º - Os pesquisadores e preceptores de extensão do GEITEC que façam parte 
do quadro de outro Departamento que não o Departamento Acadêmico de 
Administração da UNIR em Porto Velho, e que tenham efetuado Termo de Adesão ao 
GEITEC não terão prejudicadas as suas atividades regulares nos seus Departamentos 
de origem, mas deverão conciliar-se ao Regimento Interno deste Grupo de Pesquisa ou 
solicitar a sua desvinculação.  
 
Artigo 37º - Nos convênios firmados no Brasil e no exterior, para cursos de Mestrado e 
Doutorado, inclusive os denominados “sanduíche”, quando cumprirão no máximo 2 
anos do exterior e 2 anos no Brasil, admitirão, prioritariamente, os Pesquisadores e ou 
Preceptores de Projetos de Extensão do Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e 
Tecnologia, visando completar com a devida celeridade o Quadro de Doutores do 
GEITEC. 
 
Parágrafo único – O Pesquisador ou Preceptor de Projeto de Extensão que usufruir de 
Cursos de Mestrado e/ou Doutorado por interveniência do GEITEC, e após a sua 
conclusão, não poderá se desvincular deste Centro de Pesquisa pelo prazo 
estabelecido pela norma vigente na UNIR, sob pena de reembolsar todos os custos 
decorrentes do período em que esteve vinculado ao Mestrado ou Doutorado enquanto 
efetivo da Universidade, devendo para tanto assinar Termo de Compromisso antes de 
participar da seleção dos referidos cursos.    
 
Artigo 38º - O GEITEC estimulará e buscará oferecer subsídios possíveis para 
constituir seu corpo de Pesquisadores e Preceptores exclusivamente de doutores, a 
partir do que, exceções serão acatadas exclusivamente em caráter especial, após 
deliberação do Conselho de Ética, com base em justificativas fundamentadas.  
 
Artigo 39º  – A desvinculação do Pesquisador ou do Preceptor de Extensão, obriga à 
transferência de suas respectivas atividades ao pesquisador ou preceptor indicado pelo 
Líder do Grupo de Pesquisa que atenda à exigência desse Regimento.     
 
Artigo 40º - Este Regimento Interno se subordina à Legislação vigente e às normas da 
UNIR conforme estabelecido em seu artigo 1º, revogando-se as disposições em 
contrário até a presente data. 
 
Este Regimento Interno segue assim assinado pelo Líder do Grupo de Pesquisa em 
Gestão da Inovação e Tecnologia, e pelos demais Conselheiros Permanentes do 
Conselho de Ética do GEITEC para que se cumpra, e entrará em vigor na data da 
publicação da Portaria do Reitor da UNIR que oficializa a criação deste Grupo de 
Pesquisa. 

 
Porto Velho,  10 de Julho de 2012. 
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Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho, CRA 2728-BA. 
Coordenador do Grupo de Pesquisa  
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