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DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 
 

Art.1º A política de pesquisa do ITPAC Palmas tem por finalidade o incentivo da 

pesquisa científica, o apoio à criação ou fortalecimento de grupos, núcleos, 

laboratórios e centros de pesquisa; o estímulo à ampliação de atividades de 

iniciação científica junto aos alunos de graduação; a valorização dos projetos 

interdisciplinares; o incentivo à apresentação de trabalhos científicos em eventos 

nacionais e internacionais de relevância; a divulgação dos resultados das 

pesquisas desenvolvidas; o estímulo à publicação em revistas científicas 

indexadas de alto impacto; a constante busca de integração Ensino – Pesquisa 

– Extensão, da ampliação da internacionalização; e o acompanhamento 

sistemático e avaliação das pesquisas, incorporando critérios de qualidade e 

relevância científica e social. 

 
Art. 2º A política de pesquisa do ITPAC Palmas visa a construção de um 

pensamento científico indissociável e complementar às políticas de ensino e 

extensão por meio da valorização da iniciação científica com financiamento 

específico para bolsas e divulgação de seus resultados (incentivo/custeio para 

apresentação de trabalhos em congressos), de acordo com o estabelecido no 

PROIC. 

 

Art. 3º O ITPAC Palmas, como instituição acadêmica de investigação, propõe-se a: 
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I. Entender a atividade de pesquisa como o principal mecanismo do 

desenvolvimento científico e tecnológico e de transferência de 

conhecimento para a sociedade, com forte potencial de contribuição para 

o desenvolvimento econômico, social e cultural; 

II. Reforçar a integração das diferentes ações na pesquisa com as áreas de 

ensino e extensão na IES; 

III. Formar parcerias público – privadas para o fomento e desenvolvimento de 

pesquisas; 

IV. Estimular a pesquisa interdisciplinar, envolvendo esforços conjuntos entre 

diferentes áreas de conhecimento na IES e com entidades parceiras; 

V. Oferecer estruturas institucionais de nucleação de pesquisa; 

 
VI. Fomentar a nucleação da pesquisa na instituição: grupos, laboratórios, 

núcleos e centros de pesquisa; 

VII. Ampliar o número de alunos de graduação atuando nos projetos de 

pesquisa via ampliação das bolsas de IC, provenientes das agências de 

fomento ou da própria IES; 

VIII. Estimular a ação dos docentes na pesquisa, pelo avanço do 

conhecimento nas diferentes áreas, ou na qualificação da atividade 

docente na graduação e pós-graduação; 

IX. Gerar oportunidades internas de fomento e viabilização de pesquisas nas 

áreas menos privilegiadas pelas agências, em projetos interdisciplinares. 

X. Disseminar as boas práticas de estudos de casos de diálogo entre 

diferentes disciplinas, ressaltando princípios e estratégias da 

interdisciplinaridade; 
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XI. Reforçar a ação dos institutos de pesquisa em áreas onde a IES detém 

reconhecida competência, com foco na sustentabilidade e na ação 

interdisciplinar; 

XII. Desenvolver ambientes que propiciem a convivência e potencializem as 

ações de ensino, pesquisa e inovação interdisciplinares, por meio do 

Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica (NITA); 

 
 

DA INOVAÇÃO 

 
 

Art.4º A inovação é um processo estratégico do qual fazem parte as ações de 

busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção de novos 

produtos, processos ou técnicas organizacionais capazes de agregar valor às 

organizações. 

 
Art. 5º O empreendedorismo é um ato de transformação da ordem dominante, e 

significa mudar as condições vigentes em um determinado ambiente, mediante a 

utilização de novos recursos, ou mediante a utilização, de novas maneiras, dos 

recursos disponíveis. 

 
Art. 6º São propostas de inovação em pesquisa no ITPAC Palmas: 

 

 

I. Estimular, via reconhecimento de mérito, o pesquisador avaliado em 

processo sistemático com base na transparência e honestidade, de modo  

a incentivar o aumento da produção acadêmica e da construção e 

participação em redes de cooperação nacionais e internacionais; 
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II. Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas críticas para o 

desenvolvimento do país, com ênfase na inovação, por meio do NITA; 

III. Reforçar os ambientes de inovação da IES (NITA), com foco na inovação 

acadêmica associada à pesquisa e extensão; 

IV. Consolidar a atuação do NITA, visando institucionalizar o setor de apoio a 

patentes e registros do conhecimento gerado no âmbito dos projetos de 

pesquisa da IES; 

V. Estender para as dimensões de ensino e extensão os resultados das 

pesquisas desenvolvidas na IES; 

 
 
 

DA SUSTENTABILIDADE 

 
 
 

 
Art. 7º A sustentabilidade da pesquisa, incorporada aos critérios de qualidade 

e relevância científica do ITPAC Palmas, requer: 

 

I. Proporcionar um ambiente propício e mecanismos institucionais 

adequados, bem como um modelo de gestão que atenda às 

necessidades da pesquisa; 

II. Valorizar a sustentabilidade dos projetos de pesquisa, fornecendo suporte 

aos pesquisadores na elaboração, no encaminhamento, na implantação, 

no acompanhamento e na prestação de contas desses projetos; 

III. Buscar constantemente fontes alternativas de financiamento à pesquisa, 

o as fontes de captação de recursos; 
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IV. Alinhar as ações de captação de recursos às oportunidades das agências de 

fomento públicas e da sociedade em geral, sejam empresas, entidades ou 

organizações do Terceiro Setor, alinhando os investimentos em pesquisa da 

IES com as políticas, diretrizes e oportunidades das agências de fomento do 

governo (CNPq, CAPES etc.) e da sociedade. 

 
 
 

DOS PRECEITOS ÉTICOS 

 
 
 

Art. 8º Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que deve implicar 

em benefícios, atuais e potenciais para o ser humano, para a comunidade na 

qual está inserido e para a sociedade, nacional e universal, possibilitando a 

promoção do bem-estar e da qualidade de vida e promovendo a defesa e 

preservação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações; 

 
Art.9º Considerando o disposto na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde, do Ministério da Saúde e revisões posteriores; 

 
Art. 10º Considerando o Programa Institucional de Iniciação Científica (PROIC) 

do ITPAC Palmas; 

 
Fica estabelecido que que: 

 

Parágrafo único Qualquer pesquisa envolvendo seres humanos ou animais 

deverão ser previamente aprovadas), respectivamente, por Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) ou Comitê de Ética para o Uso de Animais (CEUA),   
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DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

 
 

 
Art. 11º No âmbito da internacionalização da pesquisa, do ITPAC Palmas se 

propõe a: 

 

I. Estimular a internacionalização da pesquisa via parcerias com 

universidades e centros de pesquisa, visando à ampliação da inserção 

científica internacional; 

II. Incorporar a dimensão internacional nos programas e centros de 

pesquisa; 

III. Divulgar os resultados das pesquisas e intercâmbios de conhecimento 

através de redes e sistemas de comunicação; 

IV. Criar condições para a mobilidade internacional dos pesquisadores, bem 

como a recepção de pesquisadores estrangeiros; 

V. Fomentar pesquisas sobre temas internacionais e globais. 
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