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RESOLUÇÃO Nº. 28/2007 

 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 29.046/2007-14 – CENTRO 
TECNOLÓGICO (CT); 
  
 CONSIDERANDO o que estabelecem os Artigos 5º e 10 do Estatuto desta 
Universidade; 
 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-graduação; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 12 de junho de 2007, 

  
RESOLVE: 

 
Art. 1º Regulamentar as atividades do Núcleo de Excelência em Estruturas 
Metálicas e Mistas (NEXEM), vinculado ao Centro Tecnológico desta Universidade, 
conforme Regimento Interno constante do Anexo I desta Resolução. 
 
Art. 2º Aprovar as Normas para Apresentação, Avaliação, Registro, 
Desenvolvimento e Acompanhamento de Projetos de Pesquisa do Núcleo de 
Excelência em Estruturas Metálicas e Mistas, conforme Anexo II desta Resolução.  
 
Art. 3º Todos os contratos, convênios e demais instrumentos que envolvam este 
Núcleo deverão ser previamente apreciados e aprovados pelo Conselho 
Universitário desta Universidade. 
 

 Parágrafo único. Na hipótese de captação de recursos financeiros, os mesmos 
deverão estar devidamente orçamentados e ser depositados na conta única da 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
 

 
Sala das Sessões, 12 de junho de 2007. 

 
 
 

REINALDO CENTODUCATTE 
NA PRESIDÊNCIA 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 
Anexo I da Resolução nº. 28/2007 – CEPE 

Página 1 de 9 
GB 

 

 
ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº. 28/2007 – CEPE 

 
 
 

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS (NEXEM)  
 
 

REGIMENTO 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

1.1. O Núcleo de Excelência em Estruturas Metálicas (NEXEM) da Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES) é um núcleo de desenvolvimento criado por 
convênio celebrado entre a UFES e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), 
em 26 de junho de 1998. 

 
1.2. A organização e o funcionamento do NEXEM serão disciplinados no presente 

Regimento. 
 

1.3. Este Regimento somente poderá ser alterado pelo Conselho Departamental do 
Centro Tecnológico (CT) da UFES, em comum acordo com a Diretoria da CST. 

 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. O objetivo central do NEXEM é promover o desenvolvimento de competência  
técnica e empresarial em Construção de Aço. 

 
 
2.2. Os objetivos específicos do NEXEM são: 
 

I. absorver tecnologia existente em empresas e instituições de ensino e de 
pesquisa do Brasil e de outros países, através da participação de seus 
integrantes em cursos, visitas técnicas, conferências e outros eventos de 
natureza técnica, cultural e científica; 

II. desenvolver estudos e pesquisas visando a geração e o aprimoramento do 
conhecimento técnico; 

III. difundir o conhecimento gerado e absorvido, através de cursos de 
aperfeiçoamento e treinamentos, bem como através de publicações de livros, 
apostilas, manuais e relatórios técnicos impressos ou disponibilizados na rede 
internacional de computadores – internet, em parcerias com empresas, 
profissionais, entidades de classe, órgãos públicos e instituições. 
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2.3. O NEXEM atuará em cooperação com as Coordenações dos Cursos de graduação 
e pós-graduação da UFES que de alguma forma se relacionem com a Construção 
de Aço. 

 
 
3. ORGANIZAÇÃO 
 
 

3.1. O NEXEM compõe-se de docentes, discentes e funcionários                              
técnico-administrativos da UFES, vinculados, principalmente, aos Cursos de 
Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. 

 
 
3.2. Integram o NEXEM todos aqueles que nele desenvolvem algum tipo de atividade. 

 
 

3.3. O NEXEM funcionará em sede própria, construída para tal fim nas dependências 
do Centro Tecnológico (CT) desta Universidade. 

 
 

3.4. Na sede do NEXEM funcionarão: 
 

I. a Coordenação; 
II. a Secretaria; 
III. o Escritório Técnico; 
IV. a Gerência de Cursos; 
V. a Biblioteca; 
VI. o Laboratório de Informática; 
VII. o Mini-auditório. 

 
 

3.5. A Coordenação e a Secretaria são órgãos administrativos. 
 
 
3.6. O Escritório Técnico e a Gerência de Cursos são órgãos executivos e são os 

principais responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do NEXEM. 
 
 

3.7. A Biblioteca, o Laboratório de Informática e o Mini-auditório são órgãos de apoio e 
serão utilizados pelos demais órgãos no desenvolvimento de suas atividades. 

 
 

3.8. A Biblioteca será aberta ao público em geral. 
 
 

3.9. O Laboratório de Informática será utilizado exclusivamente para o desenvolvimento 
das atividades do NEXEM. 
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3.10. O Mini-auditório será utilizado preferencialmente para o desenvolvimento de 
atividades do NEXEM, podendo ser utilizado para outras atividades, sob 
autorização da Coordenação. 

 
 

3.11. O NEXEM poderá utilizar, subsidiariamente e com a devida conivência dos órgãos 
responsáveis, os laboratórios e as salas de aulas do Centro Tecnológico e de 
outros Centros da UFES para desenvolver suas atividades.  

 
 

 
4. FUNCIONAMENTO 

 
 

4.1. O NEXEM terá um Coordenador, docente do CT, indicado por seu Diretor, em 
comum acordo com a Diretoria da CST, e homologado por seu Conselho 
Departamental, e um Conselho de Representantes composto pelo seu 
Coordenador e por um representante de cada um dos Departamentos de 
Arquitetura e Urbanismo, de Engenharia Civil e de Engenharia Mecânica, indicados 
pelas respectivas Câmaras Departamentais, dentre seus docentes, para mandato 
de dois anos.  

 
 
4.2  Compete ao Coordenador do NEXEM: 
 

I. representar o NEXEM perante a UFES e a CST, bem como em atos públicos 
e nas relações com empresas, entidades de classe, instituições, órgãos 
públicos e pessoas físicas em geral; 

II. supervisionar, coordenar e fiscalizar todas as atividades do NEXEM, exigindo 
o fiel cumprimento deste Regimento e dos contratos e convênios vigentes; 

III. encaminhar à apreciação do Conselho Departamental do CT e da Diretoria da 
CST o Relatório Anual de Atividades do NEXEM referente ao ano anterior, até 
31 de janeiro do ano em curso, bem como o Plano Anual de Atividades do 
NEXEM, contendo o devido orçamento, referente ao ano seguinte, até 30 de 
setembro do ano em curso; 

IV. prestar, ao Conselho Departamental do CT e à Diretoria da CST, 
esclarecimentos relativos às atividades do NEXEM, sempre que solicitado, 
independentemente do disposto no item anterior; 

V. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Representantes; 
VI. promover convênios e contratos da UFES com empresas, entidades de 

classe, instituições, órgãos públicos e pessoas físicas visando o 
desenvolvimento das atividades do NEXEM; 

VII. coordenar o Escritório Técnico e a Gerência de Cursos e designar os 
responsáveis pelo desenvolvimento das suas atividades específicas; 

VIII. autorizar todas as despesas referentes à manutenção do NEXEM, bem como 
às suas atividades e 

IX. zelar pelo patrimônio do NEXEM. 
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4.3.  O Plano Anual de Atividades do NEXEM é um documento elaborado anualmente 
pela Coordenação, contendo a relação das atividades planejadas para o ano 
seguinte, destacando-se: 

 
I. as pesquisas a serem realizadas; 
II. os cursos e treinamentos a serem promovidos; 
III. as publicações a serem produzidas e adquiridas; 
IV. as conferências e demais eventos nos quais participarão seus integrantes; 
V. as conferências e demais eventos a serem promovidos e  
VI. as receitas e despesas previstas. 

 
 
4.4.  O Relatório Anual de Atividades do NEXEM é um documento elaborado 

anualmente pela Coordenação, contendo a relação das atividades desenvolvidas 
no ano anterior, com destaque para:  

 
I. a descrição pormenorizada das atividades desenvolvidas e dos resultados 

alcançados; 
II. uma análise crítica da ação do NEXEM no ano de referência; 
III. a prestação de contas dos recursos repassados ao NEXEM. 

 
 
4.5. Compete ao Conselho de Representantes: 
 

I. apreciar previamente o Plano Anual de Atividades do NEXEM; 
II. apreciar previamente o Relatório Anual de Atividades do NEXEM; 
III.  fiscalizar o cumprimento do Plano Anual de Atividades do NEXEM; 
IV. decidir a respeito dos projetos de pesquisa que serão financiados pelo 

NEXEM; 
V. decidir a respeito de novos convênios e contratos a serem firmados pelo 

NEXEM; 
VI. propor ao Conselho Departamental do CT e à Diretoria da CST a eventual 

destituição fundamentada do Coordenador do NEXEM, em reunião específica 
para tal fim; 

VII.  decidir, quando solicitado pela Coordenação, a respeito de alterações de 
qualquer natureza nos projetos desenvolvidos pelo NEXEM. 

 
 

4.6. O Conselho de Representantes se reunirá ordinariamente para apreciar os 
Relatórios e Planos Anuais, bem como para decidir a respeito dos projetos a serem 
financiados, e extraordinariamente para decidir sobre novos convênios e contratos, 
sobre a destituição do Coordenador e sobre eventuais alterações que venham a 
sofrer os projetos previamente aprovados.  

 
 
4.7. As reuniões do Conselho de Representantes serão convocadas pelo Coordenador 

do NEXEM, que o presidirá, à exceção daquelas cuja pauta seja a sua destituição, 
as quais serão convocadas pela maioria dos demais membros e presididas por um 
deles, escolhido por seus pares para tal fim. 
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4.8. O Secretário do NEXEM será um funcionário técnico-administrativo do CT, 
designado, para tal fim, pelo seu Diretor. Na indisponibilidade de funcionário 
técnico-administrativo, a secretaria do NEXEM poderá ser ocupada por um 
estagiário, discente da UFES. 

 
 

4.9. Compete ao Secretário do NEXEM: 
 

I. assessorar administrativamente o Coordenador; 
II. preparar ofícios, contratos e demais documentos referentes às atividades do 

NEXEM; 
III. manter em arquivo todos os documentos; 
IV. cuidar da agenda de atividades do NEXEM; 
V. cuidar da correspondência diária do NEXEM; 
VI.  prover o necessário material de consumo;  
VII. controlar as atividades desenvolvidas nos órgãos de apoio e  
VIII. executar os demais serviços administrativos que lhe forem conferidos. 

  
 
4.10. As atividades do NEXEM são: 
 

I. o desenvolvimento de estudos e pesquisas; 
II. a promoção e a realização de cursos de aperfeiçoamento e treinamentos; 
III. a promoção e a participação em eventos culturais e científicos e  
IV. a produção de publicações relacionadas às demais atividades 

desenvolvidas. 
 
 

4.11. O Escritório Técnico se encarregará de executar as atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de estudos e pesquisas e a Gerência de Cursos as demais 
atividades. 

 
 
4.12. De forma complementar, o NEXEM também se encarregará de manter página  

atualizada na rede internacional de computadores. 
 
 
4.13. O NEXEM exercerá as suas atividades com base em contratos e convênios 

celebrados entre a UFES e empresas, entidades de classe, instituições, órgãos 
públicos ou pessoas físicas, tendo uma das suas fundações de apoio como 
eventual gestora dos recursos financeiros. 

 
 
4.14. Os contratos e convênios de que trata o item anterior poderão contemplar o     

NEXEM com: 
 

I. bolsas de pesquisa, de mestrado e de iniciação científica; 
II. material bibliográfico; 
III. equipamentos; 
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IV. patrocínio de publicações; 
V. patrocínio de eventos técnicos, culturais e científicos promovidos pelo 

NEXEM; 
VI. ajuda financeira para a participação de integrantes do NEXEM em eventos 

técnicos, culturais e científicos.  
 
 

4.15. A Coordenação do NEXEM se empenhará em manter Convênio com a CST no  
sentido de garantir permanente atividade de pesquisa e a promoção de 
conferências, cursos e eventos técnicos, culturais e científicos, bem como a 
participação dos seus integrantes em eventos similares promovidos por outros 
organismos.  

 
 
4.16. Os termos de cada Contrato ou Convênio deverão prever, no mínimo: 
 

I. os seus objetivos e metas; 
II. as atividades e etapas de trabalho; 
III. os recursos envolvidos; 
IV. as atribuições das partes; 
V. a planilha orçamentária, incluindo o valor total do contrato ou convênio; 
VI.  os prazos de realização das etapas e  
VII. os critérios de funcionamento. 

 
 
 
5. ESTUDOS E PESQUISAS 
 
 

5.1. O NEXEM desenvolverá estudos e pesquisas por meio de financiamento de 
Projeto de Pesquisa propostos por docentes ou por discentes de mestrado da 
UFES e previstos no Plano Anual de Atividades. 

 
 
5.2. Serão financiados os Projetos de Pesquisa que, além de constarem do Plano 

Atual de Atividade, forem aprovados pela entidade contratante ou convenente. 
 
 

5.3. Os Projetos de Pesquisa deverão conter, no mínimo: 
 

I. Título; 
II. Proponente; 
III. Objetivos; 
IV. Justificativa; 
V. Metodologia; 
VI.  Planejamento; 
VII. Recursos Necessários e  
VIII. Bibliografia. 
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5.4. Os Projetos de Pesquisa utilizarão as bolsas de pesquisa, mestrado e iniciação 
científica disponibilizadas ao NEXEM através dos contratos e convênios 
celebrados. 

 
 

5.5. As bolsas de pesquisa serão concedidas a docentes, as bolsas de mestrado a 
discentes dos cursos de mestrado e as bolsas de iniciação científica a discentes 
dos cursos de graduação, todos da UFES, ou a técnicos que venham a colaborar 
nos Projetos de Pesquisa.  

 
 

5.6. Os valores das bolsas serão definidos nos termos do contrato ou convênio e 
tomarão por base, na medida do possível, os valores praticados pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e demais órgãos 
oficiais de fomento à pesquisa no Brasil. 

 
 

5.7. O período de duração de cada bolsa deverá ser definido no Projeto de Pesquisa. 
 
 

5.8. Cada Projeto proposto por docente contemplará uma única bolsa de pesquisa e, 
pelo menos, uma bolsa de iniciação científica e cada Projeto proposto por discente 
de mestrado contemplará uma única bolsa de mestrado e poderá, se necessário, 
contemplar uma bolsa de iniciação científica. 

 
 

5.9. As bolsas serão concedidas de acordo com as Normas para Apresentação, 
Avaliação, Registro, Desenvolvimento e Acompanhamento de Projetos de 
Pesquisa contidas no Anexo II da Resolução nº. 28/2007 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE) desta Universidade. 

 
 

5.10. Cada docente contemplado com uma bolsa de pesquisa deverá, se requisitado, 
ministrar, sem remuneração adicional, pelo menos um curso anual de 
aperfeiçoamento, com duração mínima de 15 (quinze) horas, a ser promovido pelo 
NEXEM, e orientador de pelo menos um discente contemplado com bolsa de 
mestrado. 

 
 

5.11. Cada discente de mestrado contemplado com bolsa do NEXEM deverá, se 
requisitado, colaborar com o seu orientador em suas tarefas relacionadas aos 
trabalhos que desenvolve para o Núcleo. 

 
 

5.12. Todo Projeto de Pesquisa deverá gerar, pelo menos: 
 

I. um artigo a ser publicado em conferência ou revista especializada, ou 
II. um Relatório Técnico a ser impresso ou disponibilizado na internet, ou 
III. um livro ou capítulo de livro, ou 
IV. uma apostila, ou 
V. uma tese ou dissertação. 
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6. CURSOS E TREINAMENTOS 
 
 

6.1. O NEXEM promoverá cursos de aperfeiçoamento e treinamentos mediante 
Projetos de Cursos propostos por interessados e previstos no Plano Anual de 
Atividades. 

 
 
6.2. Os cursos e treinamentos serão ministrados por docentes ou instrutores 

devidamente capacitados, pertencentes ou não à UFES.  
 
 

6.3. Os Projetos de Cursos deverão conter, no mínimo: 
 

I. Título; 
II. Proponentes; 
III. Objetivos; 
IV. Justificativa; 
V. Público-alvo; 
VI.  Duração; 
VII. Metodologia e Plano de Curso; 
VIII. Conteúdo Programático; 
IX. Recursos Necessários;  
X. Bibliografia.   

 
 
6.4. O docente ou instrutor será remunerado de acordo com o previsto no item 

Recursos Necessários, a menos que se trate do caso previsto no item 5.10 deste 
Regimento. 

 
 
6.5. Todo Projeto de Curso deverá prever serviço remunerado de secretaria, o qual 

será executado pelo Secretário do NEXEM ou, na sua falta ou impedimento, por 
outra pessoa indicada pela Coordenação do NEXEM. 

 
 

6.6. Todo curso ou treinamento será gratuito para bolsistas do NEXEM e funcionários 
da UFES e da CST.  

 
 

6.7. Todo curso ou treinamento culminará em um Relatório de Curso a ser elaborado 
pelo docente ou instrutor responsável, o qual deverá conter: 

 
I. o registro do conteúdo ministrado; 
II. a freqüência dos discentes; 
III. a avaliação dos discentes, se for o caso, e  
IV. a sua impressão sobre os resultados do curso ou do treinamento. 
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7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 

7.1. O NEXEM proverá e manterá atualizado, na medida do possível, um Banco de 
Dados de profissionais e empresas nacionais relacionados de alguma forma à 
Construção de Aço.  

 
 
7.2. O NEXEM promoverá, a cada dois anos, a Semana da Construção de Aço da 

UFES, evento técnico-científico que tem por objetivo apresentar à comunidade 
interessada: 

 
I. os resultados dos trabalhos desenvolvidos no NEXEM; 
II. palestras sobre temas recorrentes, proferidas para convidados;  
III. produtos e processo de empresas relacionadas à construção de aço. 

 
 

7.3. O NEXEM se encarregará de conseguir o patrocínio para a Semana da Construção 
de Aço junto a empresas e instituições interessadas. 

 
 
7.4. O NEXEM tentará participar de todos os eventos técnicos, culturais e científicos, 

nacionais e internacionais, relacionados à construção de aço, como forma de 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos seus integrantes. 

 
 
7.5. O NEXEM manterá atualizada sua página na internet com informações sobre a sua 

estrutura e a sua organização, bem como sobre as suas atividades e os resultados 
nelas obtidos. 

 
 

7.6. A Coordenação tentará manter, através de um dos convênios em vigor, um 
estagiário, principalmente de Informática, percebendo uma bolsa de iniciação 
científica, com a incumbência de realizar a manutenção da sua página na internet. 

 
 

7.7. O NEXEM promoverá, anualmente, um Concurso de Projetos de Graduação de 
discentes de Engenharia e de Arquitetura das Universidades e Faculdades 
capixabas que versem sobre construção de aço. 

 
 
7.8. O NEXEM se encarregará de conseguir o patrocínio para o Concurso de Projetos 

de Graduação junto a empresas e instituições interessadas. 
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº. 28/2007 – CEPE 

 
 
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO, AVALIAÇÃO, REGISTRO, DESENVOLVIMENTO 
E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA DO  

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS (NEXEM) 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

1.1. O Núcleo de Excelência em Estruturas Metálicas e Mistas (NEXEM) da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) financiará projetos de pesquisa 
no âmbito da UFES, de acordo com os termos do seu Regimento Interno. 

 
1.1.1.O financiamento de projetos de pesquisa pelo NEXEM implicará na 

concessão, ao projeto beneficiado, de um ou mais dos seguintes recursos: 
 

I. bolsa de pesquisa para o responsável pelo projeto; 
II. bolsas de mestrado para discentes dos programas de                        

pós-graduação as UFES que integrem a equipe de pesquisadores; 
III. bolsas de iniciação científica para discentes de graduação da UFES 

que integrem a equipe de pesquisadores; 
IV. aquisição de bibliografia; 
V. aquisição de equipamentos e material de consumo necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa; 
VI. inscrição em conferências para apresentação de trabalhos 

relacionados ao projeto de pesquisa e 
VII. transporte e hospedagem para participações em eventos 

(conferências, visitas técnicas, reuniões de grupos de trabalho, etc.) 
relacionados ao projeto de pesquisa.  

 
 
1.2. A apresentação, a avaliação, o registro, o desenvolvimento e o 

acompanhamento dos Projetos de Pesquisa financiados pelo NEXEM são 
disciplinados nas presentes normas. 

 
 
 

2. APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 
 
 

2.1.  A Coordenação do NEXEM convocará os docentes da UFES a apresentar 
propostas de projetos de pesquisa ao NEXEM, de acordo com o 
planejamento de suas atividades. 
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2.2. Poderão propor projetos de pesquisa ao NEXEM todos os docentes da UFES 
interessados em desenvolver pesquisas em áreas de interesse da Construção 
Civil com Estrutura de Aço. 

 
 
2.3. As propostas deverão ser apresentadas na forma estabelecida em modelo 

próprio do NEXEM. 
 

2.3.1. As propostas que não forem apresentadas no modelo preconizado serão 
desconsideradas. 

 
2.3.2. O prazo para o desenvolvimento da pesquisa não deverá ser superior a 

dois anos. 
 
 

2.4.  Toda proposta deverá ser acompanhada de Curriculum Vitae do responsável 
ou proponente, elaborado segundo modelo próprio do NEXEM. 

 
2.4.1.  As propostas que não contiverem o curriculum vitae do responsável no 

modelo preconizado serão desconsideradas. 
 
2.4.2. O curriculum vitae deverá conter, como prevê o modelo, uma relação 

contendo as seguintes atividades desenvolvidas pelo responsável, nos 
últimos cinco anos, nas áreas de interesse do NEXEM: 

 
I. pesquisas realizadas com Relatório Final; 
II. trabalhos apresentados em conferências; 
III. trabalhos publicados; 
IV. livros e capítulos de livros publicados; 
V. apostilas publicadas; 
VI.  trabalhos de iniciação científica concluídos por orientados; 
VII. dissertações apresentadas por orientados; 
VIII. teses defendidas por orientados. 

 
2.4.3. Deverão acompanhar o curriculum vitae todos os documentos 

 comprobatórios das atividades relacionadas.  
 
 
2.5.  A toda proposta de projeto de pesquisa deverá corresponder pelo menos uma 

proposta de mini-curso sobre o tema da pesquisa, apresentada na forma 
estabelecida em modelo próprio do NEXEM. 

 
2.5.1. As propostas de projeto de pesquisa que não vierem acompanhadas de 

pelo menos uma proposta de mini-curso no modelo preconizado serão 
desconsideradas.  

 
2.5.2. Poderão ser propostos mais de um mini-curso vinculados ao mesmo 

projeto de pesquisa. 
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2.5.3. Os mini-cursos deverão ser ministrados gratuitamente pelo proponente 
ou por pesquisadores da sua equipe, durante o período de 
desenvolvimento da pesquisa. 

 
 

2.6. Os projetos deverão ser apresentados ao NEXEM até a data limite de cada 
convocação. 

 
2.6.1. Não serão avaliadas propostas apresentadas após a data limite 

estabelecida. 
 

 
 

3. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 
 
 

3.1. As propostas de projetos de pesquisa apresentados na forma estabelecida no 
item 2 destas Normas serão avaliadas pelo Conselho de Representantes em 
reunião convocada para tal fim.  

 
 

3.2. O Conselho de Representantes inicialmente selecionará os projetos que serão 
pontuados.  

 
 

3.3. Serão pontuados somente os projetos que: 
 

I. atenderem a todos os requisitos estabelecidos no item 2 destas Normas; 
II. contiverem objetivos e justificativa de interesse claro e explícito da 

Construção Civil com Estrutura de Aço; 
III. contiverem, na sua equipe, pelo menos um discente de iniciação científica 

ou de mestrado da UFES, previamente identificado ou simplesmente 
previsto. 

 
 

3.4. Não serão pontuados os projetos: 
 

I. que apresentarem qualquer dos documentos citados no item 2 destas 
Normas preenchido de forma incorreta ou sem o preenchimento 
adequado; 

II. que contiverem objetivos e justificativa que, mesmo sendo de interesse da 
Siderurgia ou da Construção Civil, não tenham vinculação estreita com o 
uso de aço estrutural na Construção Civil; 

III. que contiverem metodologia ou planejamento considerado inviável pelo 
Conselho de Representantes; 

IV. que necessitarem de recursos que o NEXEM não possa disponibilizar 
nem garantir que outros órgãos ou instituições o façam, em condições 
mínimas para o desenvolvimento satisfatório da pesquisa; 

V. cujos responsáveis estiverem enquadrados em algum dos casos previstos 
no item 5.5 destas Normas. 
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3.5. O Conselho de Representantes pontuará cada projeto de acordo com os 
critérios estabelecidos pela tabela seguinte: 

 

Item Pontos Limite 

Pesquisa realizada com Relatório Final aprovado 01 até 05 

Trabalho apresentado em conferência regional 01 até 05 

Trabalho apresentado em conferência nacional  02 até 05 
Trabalho apresentado em conferência internacional  04 até 05 
Trabalho publicado em veículo nacional ou regional 02 até 05 
Trabalho publicado em veículo internacional 05 até 05 
Evento científico organizado  03 até 05 
Livro publicado  05 - 

Capítulo de livro publicado  04 - 

Livro editado 03 - 

Apostila publicada 01 até 05 

Trabalho de iniciação científica concluído por orientado 01 até 05 

Dissertação de mestrado apresentada por orientado 03 - 

Tese de doutorado defendida por orientado  05 - 

Mini-curso adicional proposto 05 até 03 

Discente de iniciação científica na equipe, pleiteando 
bolsa do NEXEM 

01 até 03 

Discente de iniciação científica na equipe, não pleiteando 
bolsa do NEXEM 

02 até 03 

Discente de mestrado na equipe, pleiteando bolsa do 
NEXEM 

02 até 02 

Discente de mestrado na equipe, não pleiteando bolsa do 
NEXEM 

04 até 02 

Docente da UFES ou de outra instituição de ensino ou de 
pesquisa na equipe, como pesquisador colaborador  

03 até 02 

 
 

3.5.1. Na tabela acima, os itens relacionados a pesquisas realizadas, trabalhos 
apresentados em conferências, eventos organizados, trabalhos, livros, 
capítulos de livros e apostilas publicados e trabalhos de iniciação 
científica concluídos, dissertações de mestrado apresentadas e teses de 
doutorado defendidas por orientados dizem respeito, exclusivamente, ao 
responsável pelo projeto de pesquisa, nas áreas de interesse do 
NEXEM nos últimos cinco anos; os demais itens dizem respeito, 
exclusivamente, ao projeto em avaliação. 

 
3.5.2. Todos os discentes previstos no projeto de pesquisa devem estar 

identificados no primeiro relatório de acompanhamento previsto no item 
5.2 destas Normas, sob pena de suspensão sumária do contrato de 
concessão de bolsa previsto no item 4.3 destas mesmas Normas. 

 
 
 
 

3.6. Depois de pontuados, os projetos serão classificados em dois grupos: 
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I. Grupo 1: formado pelos projetos cujos responsáveis já tenham sido 

contemplados, em algum tempo, com bolsa de pesquisa do NEXEM;  
II. Grupo 2: formado pelos projetos cujos responsáveis nunca tenham sido 

contemplados com bolsa de pesquisa do NEXEM. 
 
 

3.7. Aos projetos do Grupo 1 serão destinadas 80% (oitenta por cento) das bolsas 
de pesquisa disponíveis e aos projetos do Grupo 2 serão destinadas os 20% 
(vinte por cento) restantes. 

 
3.7.1.  Caso não sejam aproveitadas todas as bolsas destinadas a um dos 

Grupos, aquelas não aproveitadas serão automaticamente 
disponibilizadas aos projetos do outro Grupo. 

 
3.7.2.  Caso o número de bolsas disponíveis seja inferior a cinco, não haverá a 

divisão em dois Grupos prevista no item 3.6 destas Normas. 
 
 

3.8. As bolsas de pesquisas serão destinadas aos responsáveis pelos projetos 
pontuados, em ordem decrescente de pontuação. 

 
3.8.1. Havendo empate na pontuação final, prevalecerá o projeto que obtiver 

 maior pontuação nos itens de maior valor, de acordo com a tabela do 
 item 3.5. 

 
3.8.2. A Coordenação do NEXEM comunicará aos interessados o resultado da 

 avaliação procedida pelo Conselho de Representantes. 
 
 

3.9. Os demais recursos pleiteados pelos projetos pontuados serão concedidos total 
ou parcialmente, de acordo com a disponibilidade de recursos do NEXEM. 

 
3.9.1.  O Coordenador do NEXEM se encarregará de avaliar, juntamente com o 
 responsável por cada projeto, a possibilidade de conceder, ao projeto, 
 parte ou o total dos demais recursos pleiteados.  

 
 
 

4. REGISTRO DOS PROJETOS DE PESQUISA 
 
 

4.1. Os responsáveis pelos projetos de pesquisa aprovados pelo Conselho de 
Representantes deverão, no prazo máximo de trinta dias após receberem a 
comunicação da Coordenação do NEXEM: 

 
I. registrar o projeto de pesquisa na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

(PRPPG), por meio de formulário próprio, conforme orientação do NEXEM; 
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II. preencher e assinar o formulário de Solicitação de Bolsa de Pesquisa da 
Fundação de Apoio gestora dos recursos financeiros, conforme orientação 
do NEXEM;  

III. encaminhar ao NEXEM cópia do registro do projeto de pesquisa na PRPPG 
e a Solicitação de Bolsa de Pesquisa da Fundação de Apoio devidamente 
preenchida e assinada.  

 

 
4.2. O NEXEM, então, encaminhará à Fundação de Apoio os projetos de pesquisa 

acompanhados dos documentos citados no Inciso III do item 4.1 destas 
Normas, para análise da sua viabilidade jurídica.  
 

4.2.1. Somente serão encaminhados à Fundação de Apoio, para análise, os 
 projetos que atenderem integralmente os requisitos contidos no item 
 4.1 destas Normas. 

 

4.2.2. Os projetos que, mesmo aprovados pelo Conselho de 
 Representantes, não atenderem integralmente os requisitos contidos 
 no item 4.1 destas Normas, poderão, a critério da Coordenação do 
 NEXEM, ser substituídos por outros igualmente aprovados pelo 
 Conselho de Representantes, de acordo com o critério do item 3.8 
 destas Normas. 

 

4.2.3. Os responsáveis pelos projetos substitutos terão os mesmos trinta 
 dias, contados a partir da comunicação da Coordenação do NEXEM, 
 para atender os requisitos contidos no item 4.1 destas Normas e se 
 submeterão aos mesmos critérios previstos nos seus demais itens. 

 
 

4.3. Após a conclusão da análise dos projetos pela Fundação de Apoio e 
 conseqüente encaminhamento ao NEXEM dos Contratos de Concessão de 
 Bolsa, os responsáveis pelos projetos de pesquisa serão convidados a assiná-
 los.  

 

4.3.1.  A assinatura do contrato poderá ser feita no NEXEM ou na própria 
 Fundação de Apoio.  
 
 
 

5. DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE PESQUISA 
 
 

5.1. Todo projeto de pesquisa deverá ser desenvolvido de acordo com o seu 
planejamento.  

 
 
5.2. A Coordenação do NEXEM e a Fundação de Apoio acompanharão o 

desenvolvimento de cada projeto de pesquisa, por meio de Relatórios Parciais 
Trimestrais e um Relatório Final, elaborados pelo responsável pelo projeto e 
encaminhados ao NEXEM até o último dia útil do trimestre respectivo. 
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5.2.1.  Os Relatórios deverão ser elaborados na forma estabelecida em 
 modelos próprios do NEXEM. 

 
5.2.2.  O pagamento da bolsa referente ao último mês de cada trimestre fica 

 condicionado ao recebimento, pelo NEXEM, do respectivo Relatório e 
 à sua aprovação pelo NEXEM e pela Fundação de Apoio. 

 
 

5.3. O não-recebimento de um Relatório pelo NEXEM poderá implicar em 
suspensão do contrato de concessão de bolsa de pesquisa e dos demais 
benefícios auferidos pelo projeto.  

 
 

5.4. Conforme o Regimento Interno do NEXEM, todo projeto de pesquisa deverá 
gerar, no mínimo: 

 
I. um artigo a ser apresentado em conferência ou publicado em veículo 

 especializado, ou 
II. um Relatório Técnico a ser impresso ou disponibilizado na internet, ou 
III. um livro ou capítulo de livro, ou  
IV. uma apostila, ou 
V. uma tese ou dissertação.  

 
 
5.5. O não-cumprimento de qualquer cláusula do contrato de concessão da bolsa de 

pesquisa, bem como dos requisitos contidos nestas Normas, em especial 
aqueles referentes aos itens 2.5 e 5.4, implicará no impedimento do 
responsável pelo projeto de perceber, para sempre, novas bolsas de pesquisa 
ou quaisquer outros benefícios do NEXEM.  

 
 
 
6. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 

6.1. Somente o Conselho de Representantes poderá propor ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE) a alteração destas Normas, respeitados os 
termos do Regimento Interno do NEXEM e dos convênios e contratos firmados 
pela UFES envolvendo o NEXEM. 

 
 
 


