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DECANATO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

                                         

Circular nº 013/2021/DPI Em  22 de abril de 2021.

 

Para: Todas as Unidades Administra�vas, Acadêmicas, Centros e Órgãos Complementares
da FUB

Assunto: Documentação e tramitação para a celebração de termos de adesão

 

A celebração de termos de adesão, no âmbito de projetos acadêmicos, tem sido cada vez
mais frequente. Entendendo a importância de tais instrumentos e a necessidade de darmos celeridade
processual às formalizações, encaminhamos checklist e tramitação para a formalização dos termos de
adesão, para conhecimento da comunidade universitária.

 

Checklist (documentação necessária)

Projeto de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento ins�tucional,
desenvolvimento cien�fico e tecnológico ou inovação;

Edital, programa ou similar ao qual se pretende aderir;

Minuta do instrumento ao qual se pretende aderir;

Plano de trabalho, onde estejam claros os recursos a serem recebidos pela UnB e
eventuais contrapar�das;

Formulário de encaminhamento de projetos;

Declarações de não prejuízo às a�vidades e de respeito ao teto cons�tucional;

Equipe envolvida no projeto.

 

Tramitação do processo

Aprovação do órgão colegiado máximo da unidade acadêmica, administra�va ou
órgão complementar;

Aprovação da Diretoria de Pesquisa (DPI/DIRPE) ou do Decanato de Extensão
(DEX), a depender do �po de projeto;

Análise da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPI/DPA);

Apreciação e assinatura da Reitora.

 

Informamos que, em breve, a informação será inserida na página eletrônica do DPI.

 

Atenciosamente,

 

Alice Cidade da Silva Ferraz

http://dpi.unb.br/pt/tramitacao-de-projetos-academicos/checklists-dpa
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Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos

 

Maria Emília Machado Telles Walter

Decana de Pesquisa e Inovação

Documento assinado eletronicamente por Alice Cidade da Silva Ferraz, Diretor(a) da Diretoria de
Apoio a Projetos Acadêmicos do Decanato de Pesquisa e Inovação, em 22/04/2021, às 15:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Decano(a) de
Pesquisa e Inovação, em 23/04/2021, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6581418 e
o código CRC ACAC2E12.

Referência: Processo nº 23106.043514/2021-18 SEI nº 6581418


