
 

 
Programa Institucional de Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PROPESQ) 

Regulamento 

 
 

Título I – Da Definição 

Art. 1º – O Programa Institucional de Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PROPESQ) 

destina-se a promover a produção científica, técnica e artística dos docentes da 

UNIGRANRIO, com prioridade para os projetos comprometidos com a inovação para o 

desenvolvimento social e econômico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

mediante, entre outros instrumentos, a concessão de bolsa especial de pesquisa, em quatro 

categorias distintas, dentro de suas respectivas especificidades: 

 

§1
°
- PROPESQ 1A – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da UNIGRANRIO, com pontuação – no último triênio, de 

acordo com a CAPES, segundo a área do programa de pós-graduação - superior a 200 

pontos, em regime de 40 horas semanal, com dedicação exclusiva à UNIGRANRIO, 

participação mínima de 8 horas, como docente, em curso de graduação na Escola a que 

está vinculado e, no mínimo, a responsabilidade de orientação de um pós-graduando e uma 

iniciação científica. O valor da bolsa de pesquisa será equivalente a 50% do vencimento 

base, de sua respectiva categoria funcional em regime de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

§2
°
- PROPESQ 1B – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu da UNIGRANRIO, com pontuação – no último triênio, de 

acordo com a CAPES, segundo a área do programa de pós-graduação - superior a 150 

pontos, em regime de 20 a 40 horas semanal, participação mínima de 4 horas, como 

docente, em curso de graduação na Escola a que está vinculado e, no mínimo, a 

responsabilidade de orientação de um pós-graduando e uma iniciação científica. O valor da 

bolsa de pesquisa será equivalente a 25% do vencimento base, de sua respectiva categoria 

funcional em regime de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

§3
°
- PROPESQ 1C – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes doutores, 

professores de Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 15 a 40 horas semanais 

e, no mínimo, a responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação científica. O 

valor da bolsa de pesquisa corresponderá ao equivalente a 5 horas semanais, de sua 

respectiva categoria funcional. 

 

§4
°
- PROPESQ 2 – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes mestres, professores 

de Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 15 a 40 horas semanais e, no 

mínimo, a responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação científica. O valor da 

bolsa de pesquisa corresponderá ao equivalente a 5 horas semanais, de sua respectiva 

categoria funcional. 

Art. 2º - O número de vagas para ingresso no PROPESQ será definido, anualmente, pelo 

Reitor, observada a existência de dotação orçamentária. 

Art. 3º – As bolsas de pesquisa do Programa terão duração de 24 meses. 

Art. 4º
 
- Os docentes incluídos no PROPESQ receberão da FUNADESP uma bolsa de 

pesquisa cujo valor é especificado de acordo com a categoria, conforme definidas no Art 1º 

desta Resolução. 

§1
°
- A bolsa de que trata este artigo será recebida exclusivamente durante o período de 

permanência do docente no Programa PROPESQ e, em hipótese alguma, será incorporada 

ao salário. 

§2
°
 – O docente aprovado para o PROPESQ, na eventualidade de ocupar cargo em 

comissão ou função gratificada, poderá permanecer no Programa, inclusive para efeito de 

acompanhamento e avaliação. Neste caso, optará pelo recebimento da bolsa ou da 

comissão do cargo, sendo vedado o acúmulo dos dois. 

 

 



 

 

Título II - Da Inscrição 

Art. 5º - Pode se candidatar ao PROPESQ todo docente doutor ou mestre do quadro efetivo 

da UNIGRANRIO, em regime de 15 (quinze) a 40 (quarenta) horas semanais, que esteja 

em conformidade com os requisitos distintos de cada categoria de bolsa conforme o Art. 1º 

desta Resolução, e que tenha tido sua candidatura aprovada pelo Coordenador do programa 

de Pós-graduação, no caso de professores do stricto sensu, ou pelo Diretor da Escola à qual 

está vinculado, em se tratando de professores da graduação. 

Título III - Da Seleção 

Art. 6º – A inclusão no PROPESQ dar-se-á mediante processo seletivo, sob a 

responsabilidade da PROPEP, e da FUNADESP, considerando-se a análise do curriculum 

vitae e a avaliação do projeto. 

Art. 7º - Na primeira etapa do processo seletivo os candidatos serão avaliados por um 

Comitê Interno, constituído por professores da UNIGRANRIO, com título de Doutor, 

pesquisadores com produção intelectual comprovada, que não sejam candidatos no 

processo seletivo vigente e por Consultores Ad-Hoc de outras Instituições de Ensino 

Superior (IES). Posteriormente, a avaliação da proposta será efetivada pelo Comitê 

Externo, composto exclusivamente por professores de outras IES, sob a coordenação da 

FUNADESP.  

a) O Comitê Interno, indicado pela PROPEP, será constituído por professores efetivos da 

UNIGRANRIO, de diferentes áreas de conhecimento. 

b) A composição do Comitê Interno respeitará a proporcionalidade de candidatos pré-

inscritos por área de conhecimento, no momento de indicação.  

c) As indicações serão homologadas pelo Reitor. 

d) Os membros do Comitê Interno serão nomeados pelo Reitor com mandato de 1 (um) 

ano. 

 



 

 

e) Os Consultores Ad-Hoc, professores de outras IES, sem vinculo funcional com a 

UNIGRANRIO, com título de Doutor, pesquisadores com produção intelectual 

comprovada, serão indicados pelo Comitê Interno e pela PROPEP 

§ 1º – O Comitê Externo, coordenado pela FUNADESP, e composto por pesquisadores 

ativos com título de Doutor, sem vínculo funcional com a UNIGRANRIO, emitirá parecer 

na avaliação dos projetos.  

Art. 8º- A análise do curriculum vitae, que deverá considerar a produção do candidato nos 

últimos 3 (três) anos, será realizada pelo Comitê Interno que atribuirá pontuação entre 0 

(zero) e 1000 (mil), com base nas atividades declaradas no currículo Lattes e Formulário 

de Pontuação de Currículo, devidamente comprovadas. 

Parágrafo Único - O candidato que obtiver pontuação inferior a 300 (trezentos) pontos no 

formulário de pontuação do currículo (último triênio) será eliminado do processo seletivo. 

Art. 9º - O Comitê Interno, sob a responsabilidade da PROPEP, emitirá parecer sobre a 

produção técnico-científica ou artística dos candidatos com observância dos seguintes 

valores máximos para cada categoria de produção: Publicações e Produção Científica e 

Artística (500 pontos); Atividades Técnico-Científicas e de Extensão (100 pontos); 

Orientações Concluídas (tese, dissertação, monografia, trabalho de final de curso, iniciação 

científica) (150 pontos); Bolsas e Auxílios (100 pontos); Atividades de Ensino (100 

pontos); Atividades de Gestão no âmbito da Unigranrio (50 pontos). 

§1º - Os pontos deverão ser distribuídos, respeitando-se as especificidades de cada área de 

conhecimento.  

§2º - Serão desconsiderados os pontos excedentes dentro de cada uma das categorias, não 

podendo ser aproveitados para o cômputo total de 1000 (mil) pontos do currículo. 

 

 

 



 

 

§3 °- As atividades de ensino a que se refere este artigo deverão considerar as 8 (oito) 

horas semanais de docência, sendo, no mínimo, uma turma/disciplina em curso de 

graduação. 

§4°- As atividades técnico-científicas e de extensão a que se refere este artigo devem 

considerar, as realizadas no âmbito da UNIGRANRIO. 

Art. 10º- O Comitê de Avaliação julgará o mérito dos projetos observando 

a) relevância do tema para a área de conhecimento; 

b) adequação teórico-metodológica; 

c) viabilidade de execução no contexto institucional; 

d) adequação do projeto ao currículo do pesquisador. 

§1º – O parecer do avaliador Ad Hoc deverá ser emitido em formulário padrão, indicando 

se recomenda ou não o projeto do candidato, com a devida fundamentação.  

§2º - Cada candidato deverá ter seu projeto de pesquisa avaliado por 3 (três) membros do 

Comitê de Avaliação. 

§3º - O candidato que tiver o projeto NÃO RECOMENDADO por dois avaliadores será 

eliminado do processo seletivo. 

§4° - Não caberá recurso do resultado do processo de avaliação, salvo em caso de erro 

material em que tenha incorrido o Comitê de Avaliação. 

§5° - A correção do erro material será realizada pela PROPEP. 

Art. 11º - A classificação final dos candidatos se fará por ordem decrescente dos pontos 

atribuídos aos currículos dos candidatos com projetos RECOMENDADOS pelo Comitê de 

Avaliação. 



 

Parágrafo Único – No caso de empate, terá primazia o candidato que obtiver a maior 

produção aferida, considerando-se a seguinte ordem: publicações de artigos, livros e 

capítulos de livro, de autoria ou coautoria; orientação de doutores e de mestres; quantidade 

de bolsas obtidas anteriormente pelo candidato em agências de fomento e, em auxílios 

recebidos como coordenador de projetos.  

Art. 12º – A PROPEP elaborará a lista classificatória e a encaminhará ao Setor de Recursos 

Humanos (SRH) para aprovação e posterior homologação pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa da Universidade do Grande Rio – Prof. José de Souza Herdy. 

Título IV - Da Inclusão e da Exclusão 

Art. 13º – O docente contemplado com bolsa de pesquisa PROPESQ ingressará no 

Programa somente após a assinatura do respectivo termo de compromisso.  

Parágrafo Único - Extinta que seja a vinculação ao PROPESQ, o docente retornará ao 

regime de trabalho anterior ou conforme decisão do SRH. 

Art. 14º – Estão vetadas outras atividades remuneradas em instituição pública ou privada, 

assim como atividades remuneradas permanentes tais como consultórios, escritórios e 

cursos com duração igual ou superior ao semestre letivo, aos docentes incluídos no 

Programa PROPESQ, na categoria de Bolsa PROPESQ 1A, na forma do termo de 

compromisso assinado. 

§1
°
- Na categoria PROPESQ 1A será permitida a realização de atividades remuneradas 

desde que comprovadamente temporárias, de acordo com a regulamentação definida pela 

PROPEP e, desde que o docente recolha ao Fundo de Apoio à Pesquisa 20% da 

remuneração recebida por estas atividades, até 30 (trinta) dias após o recebimento. 

§2
° 
- Entende-se por atividades temporárias, aquelas exercidas em tempo parcial e por um 

período ininterrupto inferior a 6 (seis) meses. 

§3
°
 - A violação do termo de compromisso, desde que devidamente comprovada, importa 

na exclusão do docente do PROPESQ a qualquer tempo. 

 



 

 

§4º - O docente excluído deverá ser substituído pelo primeiro colocado da lista de 

aprovados ainda não incluídos no Programa, mantido a categoria de bolsa. Caso não haja 

aprovados na mesma categoria de bolsa, a substituição será feita obedecendo à decisão do 

Comitê Interno da PROPEP. 

Art. 15º
 
– Em caso de o docente pedir a exclusão do PROPESQ, a vaga será preenchida 

segundo os mesmos critérios do Parágrafo 4º do Art. 14º. 

Art. 16º – O docente incluído no Programa, a título de substituição, será bolsista por um 

período igual ao número de meses que faltam para integralizar os 24 meses referidos no 

Art. 3° desta Resolução. 

Título V - Do Afastamento 

Art. 17º – No caso de afastamento por licença médica e/ou maternidade e/ou para 

acompanhamento de familiar doente, concedidas pelo SRH, a bolsa do docente será 

mantida até o final do período para o qual o mesmo foi aprovado e incluído no Programa 

PROPESQ.  

Art. 18º – A solicitação de afastamento para licença sem vencimento implicará na 

suspensão imediata da bolsa e no desligamento do docente do Programa PROPESQ. 

Título VI – Da Avaliação  

Art. 19º – O bolsista de pesquisa deverá, ao final de seu período de participação no 

Programa, apresentar relatório, conforme o formulário estabelecido pela PROPEP para 

avaliação por consultores indicados pela PROPEP, até 30 (trinta) dias após o término de 

sua participação no Programa. Além disso, os resultados parciais e finais do projeto 

deverão ser apresentados, pelo bolsista, no Seminário de Pesquisa e Extensão (SEPEX) da 

UNIGRANRIO, que ocorre anualmente, no Campus Duque de Caxias. 

 

 



 

 

Título VII – Das Disposições Finais 

Art. 20º - Este Regulamento, aprovado pela Resolução CONSEPE n.º 40/12, de 30 de 

Outubro de 2012, entra em vigor nesta data e revoga normas, portarias e decisões 

anteriores que tratam de remuneração complementar de produtividade intelectual, válidas 

para todos os docentes dos programas de pós-graduação e cursos de graduação.   

UNIGRANRIO, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2012. 

 

Prof. Jadival Oliveira, Secretário do CONSEPE 

 

Prof. Arody Cordeiro Herdy, Reitor e Presidente do CONSEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


