
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

RD 

 
RESOLUÇÃO Nº 67/2010 

 
 

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 21.478/2010-74 – 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS; 
  
 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 07 de dezembro de 2010, 

 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º. Regulamentar as atividades do Núcleo de Estudos sobre Texto e 
Discurso (NETED), vinculado ao Programa de Pós-graduação stricto sensu em 
Estudos Linguísticos do Departamento de Línguas e Letras do Centro de 
Ciências Humanas e Naturais (DLL/CCHN) desta Universidade, conforme 
anexo desta Resolução. 
 
Art. 2º. 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, 07 de dezembro de 2010. 

 

 
 
 

REINALDO CENTODUCATTE 
NA PRESIDÊNCIA 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 67/2010 - CEPE 
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE TEXTO E DISCURSO 
 

REGIMENTO 
 

TÍTULO I 
Da Estrutura Organizacional 

 
Art. 1º O Núcleo de Estudos sobre Texto e Discurso (NETED) constitui-se 
como um órgão de pesquisa ligado ao Centro de Ciências Humanas e Naturais 
(CCHN) e terá como meta criar, implementar, abrigar e consolidar linhas ou 
grupos de pesquisa. 
 

São objetivos do NETED: 
 

I. Realizar pesquisa bibliográfica, com vistas à compreensão das 
diferentes correntes e metodologias de análise de gêneros textuais que 
constituem a Linguística. 

II. Aplicar o conhecimento adquirido sobre as noções teóricas estudadas 
na análise de textos de diferentes gêneros, tais como: textos de opinião, textos 
de humor, textos orais, textos digitais, narrativas, entrevistas, artigos, ensaios, 
notícias e outros. 

III. Aprofundar o estudo sobre gêneros textuais, sua conceituação e 
classificação, além da noção de suporte e de domínios discursivos. 

IV. Produzir trabalho científico com base nos resultados obtidos com a 
pesquisa. 

V. Iniciar alunos de graduação e Pós-graduação em pesquisas baseadas 
em noções da Linguística do Texto e Disciplinas relacionadas, proporcionando, 
a seguir, o aprofundamento dos estudos, levando ao conhecimento das 
orientações teóricas atuais. 

VI. Contribuir para a renovação de conhecimentos sobre o conceito de 
texto, sua funcionalidade, tendo em vista sua constituição e percurso de 
produção de sentido. 

VII. Promover eventos de variadas modalidades, tais quais: palestras, 
cursos, seminários, workshops, simpósios e outros, contribuindo para a 
divulgação dos conhecimentos produzidos nas linhas de pesquisa 
implementadas pelo Núcleo. 
 
 São atribuições do Núcleo de Estudos sobre Texto  e Discurso: 
 

I. Planejar, avaliar e executar linhas de pesquisa e projetos, podendo ser 
incorporadas novas propostas, desde que sejam respeitados os objetivos 
contidos neste Regimento. 
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II. Divulgar os resultados dos estudos desenvolvidos, através de livros, 
cadernos, revistas especializadas, recursos áudio-visuais, digital e/ou 
impressos. 

III. Submeter projetos visando alocação de recursos, para o 
desenvolvimento e divulgação dos projetos de pesquisa, provenientes de 
instituições e agências financiadoras públicas e privadas. 

IV. Estabelecer mecanismos de cooperação, convênios, intercâmbios, 
programas e linhas de pesquisa com outras universidades nacionais ou 
estrangeiras, para implementação de cursos na área. 

V. Convidar professores e/ou pesquisadores para consolidar linhas de 
pesquisa em desenvolvimento e/ou fortalecer novas linhas de pesquisa e, 
também, para atuar no ensino de disciplinas optativas ou obrigatórias de sua 
respectivas áreas de atuação, em nível de Graduação e Pós-graduação. 

VI. Fornecer certificados de participação em projetos de pesquisa, 
seminários e outros eventos promovidos pelo NETED. 

VII. Propor, planejar e executar cursos de atualização e outros. 
 
 O NETED será composto por membros: 
 

I. Efetivos: professores e pesquisadores desta e de outras Universidades. 
II. Visitantes: Graduados, bolsitas ou não, que desejam integrar-se como 

pesquisadores associados a um projeto de pesquisa do  Núcleo. 
III. Estudantes: alunos de Graduação que estejam envolvidos em projetos 

de Iniciação Científica, desenvolvimento de monografias de projetos 
desenvolvidos no Núcleo. Alunos de Pós-graduação que estejam 
desenvolvendo projetos de pesquisa sob orientação, co-orientação ou 
supervisão de professores ou pesquisadores membros d Núcleo. 
 
 § 1º Para fazer do Núcleo como membro visitante ou estudante, este deve 
ser apresentado por um membro efetivo ou Coordenador Geral. 
 
 § 2º Para fazer parte do Núcleo como membro efetivo, este deve ser 
formalmente apresentado para apreciação do Colegiado por um membro 
efetivo. 

TÍTULO II 
Da Administração 

 
CAPÍTULO I 

Do comitê Gestor 
 

 O Comitê Gestor é órgão máximo, normativo, deliberativo, consultivo do 
NETED, composto por todos os membros efetivos e um representante 
estudante, assim distribuído em suas funções: 
 - Coordenação Geral; 
 - Coordenadores de Grupos de Pesquisa; 
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 - Coordenação administrativa; 
CAPÍTULO II 

Da Coordenação Geral 
 

 A Coordenação Geral exercida por um Coordenador Geral é órgão 
executivo superior de coordenação, fiscalização e supervisão das atividades do 
NETED. 
 São atribuições do Coordenador Geral: 
 - Representar o NETED junto as Universidade e pessoas ou instituições 
públicas ou particulares; 
 - Convocar e presidir reuniões; 
 - Supervisionar as atividades de coordenadores de grupos de pesquisa; 
 - Exercer as demais funções que lhe sejam impostas por lei, neste 
Regimento. 
 

CAPÍTULO III 
Da Coordenação de Grupos de Pesquisa 

 
 A Coordenação de Grupos de Pesquisa exercida por um Coordenador é 
órgão de coordenação e supervisão de pesquisa no NETED. 
 O NETED incentiva as atividades de pesquisa mediante: 
 - O apoio à formação de pessoal docente em cursos/programas de pós-
graduação no NETED e em outras instituições nacionais ou estrangeiras; 
 - A lavratura de acordos de parceria interinstitucional, nacional e 
internacional, para desenvolvimento de geração e troca de conhecimentos. 
 - Ampliação de acervo bibliográfico; 
 - Difusão da produção científica; 
 - Editoração de livros, revistas e/ou periódicos especializados para 
publicação de resultados de pesquisa de seus docentes e discentes. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Coordenação Administrativa 

 
 A Coordenação Administrativa, exercida por um funcionário da UFES ou 
por um estagiário, é órgão de secretaria, responsável pelas atividades 
administrativas do NETED. 
 A supervisão da Coordenação Administrativa estará a cargo do 
Coordenador Geral. 
 
 


