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RESOLUÇÃO CONSEPE 064/2013

Estabelece  critérios  para  julgamento  dos  trabalhos 
apresentados como requisito à concessão do Incentivo 
Funcional por Produção Científica, Técnica ou Artística, 
conforme o disposto no Artigo 30, da Lei 8.352 – Estatuto 
do Magistério Público das Universidades do Estado da 
Bahia.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  EXTENSÃO  da 
Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Artigo 1º – O Incentivo Funcional por Produção Científica, Técnica ou Artística, em 
valor correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o vencimento básico do docente, será 
concedido  no  âmbito  da  Universidade  Estadual  de  Feira  de  Santana,  mediante 
requerimento cuja tramitação observará os critérios previstos na presente Resolução.

Parágrafo  Único  – Considerar-se-á  Produção  Científica,  Técnica  ou  Artística  aquela 
correlacionada  com  a  área  de  conhecimento  e  atuação  acadêmica  do  docente,  que 
apresente  originalidade  e  relevância  social  e  que  contribua  para  o  desenvolvimento 
científico, técnico ou artístico, ou seja:

a) que  expresse  conhecimento  aprofundado  e  interpretações  significativas  do 
objeto de estudo;

b) ou  que  apresente  alternativas  tecnológicas  aplicáveis,  prioritariamente,  à 
solução de problemas locais ou regionais;

c) ou que revele o surgimento de novos valores ou que verse, de forma inédita,  
sobre valores conhecidos no campo da ciência, das artes, da literatura ou da 
filosofia, marcada pela criatividade.

Artigo 2º – A Produção Científica, Técnica ou Artística a que se refere o Artigo 1º 
poderá ser apresentada na forma de autoria ou co-autoria de: 

a) livro ou capítulo de livro publicado em meio impresso ou eletrônico;

b) tradução publicada de livro ou capítulo de livro em meio impresso ou eletrônico;

c) artigo  completo,  monografia  ou  ensaio  publicado  em  periódico,  em  meio 
impresso ou eletrônico;

d) artigo completo publicado em anais de eventos científicos, em meio impresso ou 
eletrônico, excetuando-se resumo e resumo expandido;
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e) produto, processo, ou técnica cuja produção ou fabricação envolva atividades de 
pesquisa e desenvolvimento e que represente inovação científica ou tecnológica;

f) propriedade  intelectual  de  invenção,  modelo  de  utilidade,  desenho  industrial, 
programa  de  computador,   topografia  de  circuito  integrado,  nova  cultivar  ou 
cultivar essencialmente derivada ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico 
que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou 
aperfeiçoamento incremental com aplicação industrial/comercial;

g) composição  musical,  poética,  de  pinturas,  de  esculturas,  de  fotos  artísticas, 
gravuras,  desenhos,  projetos  arquitetônicos  e  similares,  que  tenham  sido 
expostos ou apresentados publicamente; 

h) filme, vídeo, produção multimídia, exposição individual ou coletiva em salões e 
bienais, texto teatral com comprovação que lhes confira fé pública, espetáculo 
com registro em vídeo ou mídia que comprove a realização do evento.

Parágrafo  Primeiro  – Não serão  consideradas,  para  fins  previstos  nesta  Resolução, 
produções desenvolvidas para Promoção na Carreira ou para conclusão de Cursos de 
Graduação ou Pós-Graduação, exceto se houver publicação prevista nas alíneas de a a 
h, oriunda dos referidos trabalhos.

Parágrafo Segundo – O autor só poderá solicitar um único pedido de incentivo funcional 
originário da mesma produção. 

Artigo 3º – O Incentivo será solicitado ao Reitor, em processo instruído com os 
seguintes documentos:

a) cópia do trabalho ou registro em mídia digital, constando no trabalho o nome do 
requerente como autor e sua vinculação à UEFS;

b) endereço eletrônico do currículo na Plataforma Lattes do CNPq;

c) referência completa do trabalho de acordo com a norma da ABNT atualizada;

d) comprovação dos indexadores, no caso de publicação em periódico indexado;

e) comprovação  da  existência  do  conselho  editorial,  no  caso  de  artigo  em 
periódico, livro ou capítulo de livro publicado em editora com conselho editorial;

f) comprovação de publicação quando se tratar das alíneas a, b, c e d do Artigo 2º;

g) comprovação da divulgação pública no caso dos trabalhos descritos nas alíneas 
e, g e h do Artigo 2º; 
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h) comprovação  de  depósito  de  patente,  carta  patente  ou  certificado  próprio 
fornecida  pelo  Instituto  Nacional  de  Propriedade  Industrial  ou  outro  órgão 
nacional  equivalente,  se  a  concessão  for  feita  no  Brasil,  ou  outro  órgão 
equivalente internacional, em caso de concessão feita no exterior, no caso de 
propriedade intelectual descrita na alínea f do Artigo 2º.

Parágrafo  Único – Em  despacho  inicial,  o  Reitor  encaminhará  o  processo  ao 
Departamento a que estiver vinculado o interessado.

Artigo 4º – Recebido o processo, o Departamento, por seu Diretor, o enviará à 
Área de Conhecimento do requerente, a qual, em até 07 (sete) dias, formará comissão de 
03 (três) especialistas, sendo o seu Presidente oriundo do próprio Departamento e os 
demais  de  outra  Instituição,  para  exame  do  trabalho  e  elaboração  de  pareceres 
conclusivos individuais.

Parágrafo Primeiro –  A titulação dos especialistas deverá ser igual ou superior à do 
requerente.

Parágrafo  Segundo  – Quando  o  Departamento  não  dispuser  de  um especialista  no 
assunto, ficará a seu critério a indicação do especialista de outro Departamento desta 
Universidade ou de outra Instituição de Pesquisa ou Ensino Superior.

Parágrafo Terceiro – Até 15 (quinze) dias após a formação da comissão, o Presidente da 
comissão apontada no caput  deste Artigo apresentará ao Diretor do Departamento os 3 
(três) pareceres preenchidos em formulário padrão, anexo a esta resolução (ANEXO I),  
obrigatoriamente com os tópicos opinativos preenchidos.

Parágrafo Quarto – O Departamento emitirá  certificado atestando a colaboração dos 
pareceristas.

Parágrafo Quinto  – Compete ao Presidente  da comissão,  além de exarar  o  parecer 
técnico  individual,  encaminhar  aos  pareceristas  externos  a  documentação  a  ser 
examinada e acompanhar toda a tramitação do processo no âmbito do Departamento, 
observando os prazos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo Sexto – Compete ainda ao Presidente da comissão verificar se o processo 
atende aos critérios formais estabelecidos nesta resolução,  antes de encaminhá-lo ao 
Conselho  Departamental,  devendo  preencher  a  lista  de  verificação  anexa  a  esta 
resolução (ANEXO II).

Parágrafo Sétimo – Nos processos em que não houver Presidente oriundo do próprio 
Departamento, será indicado um professor da Área de Conhecimento como responsável  
pela verificação a que se refere o parágrafo anterior.

 Artigo 5º – No caso da avaliação prevista no Artigo 4o, havendo, pelo menos, 2 
(dois)  pareceres indicativos  de que o trabalho reúne condições para ser apreciado, o 
Diretor do Departamento convocará reunião especial do Conselho Departamental, tendo 
como único ponto de pauta a apreciação do pedido.
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Parágrafo Primeiro – Caso não seja efetivada a condição referenciada no  caput deste 
Artigo,  dar-se-á conhecimento  dos pareceres  ao Conselho Departamental  em reunião 
ordinária, retornando o processo ao Reitor para despacho de Indeferimento.

Parágrafo Segundo – Não havendo quorum na data marcada para a reunião especial, o 
processo será remetido ao CONSEPE, que o apreciará e decidirá sobre a concessão do 
Incentivo Funcional.

Artigo 6o – No caso em que a produção constar de artigo publicado em periódico 
indexado, livro ou capítulo de livro submetido a conselho editorial, não será necessário o 
relatório dos 3 (três) especialistas, devendo a produção ser avaliada pelo Departamento e 
enviada ao CONSEPE, para efeito de homologação.

Parágrafo Único – O Departamento indicará um professor da Área de Conhecimento 
para verificar se o processo atende aos critérios formais estabelecidos nesta resolução, 
antes  de  encaminhá-lo  ao  Conselho  Departamental,  devendo  preencher  a  lista  de 
verificação anexa a esta resolução (ANEXO II).

Artigo 7º – Apreciado o pedido pelo Conselho Departamental, em até 2 (dois) dias 
úteis, o processo será encaminhado ao CONSEPE.

Parágrafo Primeiro – Para as solicitações de incentivo em que foi constituída a comissão 
de especialistas,  será  designado um relator  do  CONSEPE para  avaliar  as  condições 
formais e materiais do processo.

Parágrafo Segundo – O CONSEPE apreciará a decisão do Conselho Departamental, 
para efeito de homologação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Artigo  8º  – Em  3  (três)  dias  da  decisão  do  CONSEPE,  o  processo  será 
encaminhado ao Reitor  para despacho concessivo,  ou,  sendo o caso,  denegatório  do 
Incentivo Funcional.

Artigo 9º – Quando o trabalho tiver sido realizado em coautoria, o incentivo caberá 
a cada requerente que o tenha solicitado.

Artigo 10 – O Incentivo Funcional concedido terá validade de 2 (dois) anos, ficando 
sua renovação condicionada à apresentação de nova produção.

Parágrafo Único – As solicitações de Incentivo Funcional deverão levar em consideração 
apenas  os  trabalhos  produzidos  nos  24  meses  imediatamente  anteriores  à  data  da 
solicitação.

Artigo 11 – O Departamento terá o prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias a partir 
do recebimento do processo para seu encaminhamento ao CONSEPE.

Artigo  12 – O prazo máximo para o término do processo,  contado a partir  do 
recebimento do requerimento até o final, será de 70 (setenta) dias.
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Parágrafo Único – Não respeitado o prazo máximo de que trata este artigo e constatado 
o  direito  do  docente  ao  incentivo,  ser-lhe-á  garantida  a  percepção  de  remuneração 
correspondente à data limite do prazo estabelecido para o término do processo.

Artigo 13 – Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSEPE.

Artigo 14 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas 
as disposições em contrário, especialmente a Resolução CONSEPE 173/2008, de 27 de 
novembro de 2008.

Gabinete da Reitoria, 29 de maio de 2013

José Carlos Barreto de Santana
            Reitor e Presidente do CONSEPE

ANEXO I
Formulário para parecer do avaliador em processos de solicitação de 

incentivo funcional
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PARECER DE AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA
PARA PREENCHIMENTO PELO DEPARTAMENTO

REQUERENTE:

VÍNCULO INSTITUCIONAL:
Área de:                                                                                Departamento de:

CURRÍCULO NA PLATAFORMA LATTES DO REQUISITANTE DISPONÍVEL EM: 
http://lattes.cnpq.br/

TÍTULO DA PRODUÇÃO:

PARA PREENCHIMENTO PELO AVALIADOR
TIPO DE PRODUÇÃO:

(     ) livro ou capítulo de livro publicado em meio impresso ou eletrônico;
(     ) tradução publicada de livro ou capítulo de livro em meio impresso ou eletrônico;
(     ) artigo completo, monografia ou ensaio publicado em periódico, em meio impresso ou eletrônico;
(     ) artigo  completo  publicado  em  anais  de  eventos  científicos,  em  meio  impresso  ou  eletrônico, 

excetuando-se resumo e resumo expandido;
(     ) produto,  processo,  ou  técnica  cuja  produção  ou  fabricação  envolva  atividades  de  pesquisa  e 

desenvolvimento e que represente inovação científica ou tecnológica;
(     ) propriedade  intelectual  de  invenção,  modelo  de  utilidade,  desenho  industrial,  programa  de 

computador,  topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou 
qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo 
produto, processo ou aperfeiçoamento incremental com aplicação industrial/comercial;

(     ) composição  musical,  poética,  de  pinturas,  de  esculturas,  de  fotos  artísticas,  gravuras,  desenhos, 
projetos arquitetônicos e similares, que tenham sido expostos ou apresentados publicamente; 

(     ) filme, vídeo, produção multimídia, exposição individual ou coletiva em salões e bienais, texto teatral  
com comprovação  que  lhes  confira  fé  pública,  espetáculo  com  registro  em vídeo  ou  mídia  que 
comprovem a realização do evento.

ANÁLISE: (emitir opinião sobre cada um dos itens abaixo)
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a. natureza da produção: 
(se for produção bibliográfica, caracterizar o meio no qual foi publicado – livro, periódico, anais – e demais  
dados bibliográficos. Somente são aceitos artigos completos; resumos ou resumos expandidos deverão ser 
indeferidos; se for produção técnica ou artística, caracterizar conforme tipo de produção)

b. correlação da produção com a área de conhecimento e atuação acadêmica do docente: 
(avaliar a produção à luz da área de atuação do requerente, conforme currículo na plataforma Lattes)

c. originalidade do trabalho: 
(descrever os principais aspectos da originalidade do trabalho)

d. contribuição do trabalho ao desenvolvimento científico, artístico ou tecnológico: 
(descrever a principal contribuição do trabalho)

e. relevância social da produção: 
(descrever os setores da sociedade que podem vir a ser beneficiados com o trabalho)

CONCLUSÃO
Considerando a produção apresentada, o currículo do requerente e a análise descrita acima, sou pelo 
(     )  Deferimento do pleito do requerente, sugerindo a concessão do Incentivo Funcional por Produção 
Científica, Técnica ou Artística. 
(     ) Indeferimento do  pleito  do  requerente,  sugerindo  a  não  concessão  do  Incentivo  Funcional  por 
Produção Científica, Técnica ou Artística. 
Este é o meu parecer.

NOME DO PARECERISTA VÍNCULO INSTITUCIONAL 

LOCAL E DATA ASSINATURA

Anexo II
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Lista de verificação de documentos para encaminhamento do processo de 
solicitação de incentivo funcional
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE INCENTIVO 
POR PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA

NOME DO REQUERENTE:

PROCESSO No:
Avalie  as  condições  materiais  e  formais  do  processo  quanto  ao  cumprimento  da  resolução  CONSEPE 
XXX/2013 e verifique todos os itens abaixo, marcando os que  foram cumpridos:
Documentação
(     ) cópia do trabalho ou registro em mídia digital, constando no trabalho o nome do requerente como 
autor e sua vinculação à UEFS;
(     ) endereço eletrônico válido do currículo Lattes;
(     ) referência completa do trabalho de acordo com a norma da ABNT atualizada; 
(     ) comprovação dos indexadores (quando publicação em periódico  indexado);
(     ) comprovação da existência do conselho editorial (no caso de artigo em periódico, livro ou capítulo de  
livro  publicado em editora com conselho editorial);
(     ) comprovação de publicação quando se tratar de produção das alíneas  a, b, c  e d do Artigo 2º da 
referida Resolução;
(     ) comprovação da divulgação pública, no caso dos trabalhos descritos nas alíneas e, g e h do Artigo 2º da 
referida Resolução;
(     ) comprovação da propriedade intelectual registrada, no caso dos trabalhos descritos na alínea  f  do 
Artigo 2º da referida Resolução.

Pareceres (quando for formada comissão de especialistas para avaliação)
(     ) utilização de formulário próprio para emissão de parecer, assinado e com todos campos preenchidos;
(     ) ao menos, dois pareceres favoráveis à concessão  do incentivo.

OBSERVAÇÕES:
(use este espaço para fazer detalhamento ou ressalva sobre os itens anteriores ou sobre outros itens não 
descritos anteriormente)

NOME DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO VÍNCULO INSTITUCIONAL 

LOCAL E DATA ASSINATURA
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