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Norma Interna   nº   001/2011  

Considerando  o  contido  na  Resolução  CONSEPE  No 

07/2007;
Considerando a reunião do  Colegiado do PPZ – UESB, 

realizada em 09/02/2011:

O COLEGIADO DO PPZ APROVOU, E EU, COORDENADOR, 
SANCIONO A SEGUINTE NORMA INTERNA:

Art. 1o  –  Estabelecer  critérios  para  publicação  e/ou 
divulgação de quaisquer informações relativas aos projetos de dissertações, 
teses ou qualquer outro projeto sob orientação de professores membros do 
corpo docente do PPZ – UESB:

I – A divulgação de toda e qualquer informação relativa aos 
projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou extensão, desenvolvidos 
no âmbito do PPZ - UESB só será realizada mediante autorização formal do 
docente orientador a quem cabe coordenar o projeto.

II  –  Toda  e  qualquer  publicação  científica  cujas 
informações  tenham  sido  geradas  direta  ou  indiretamente  dos  projetos 
desenvolvidos  no  âmbito  do  PPZ  –  UESB  deverá  conter  como  autor 
correspondente o docente do PPZ – UESB. Todos os contatos com o periódico 
científico visando à tramitação do artigo serão feitos pelo professor orientador 
que  facultativamente  poderá  delegar  atribuições  a  quem  lhe  convier  para 
substituir-lhe nesta função.

III – Caberá ao professor orientador determinar os nomes 
de todos os co-autores bem como sua quantidade levando em consideração a 
participação  dos  mesmos  em  quaisquer  das  fases  de  elaboração  e/ou 
desenvolvimento do projeto.

IV – Todos os dados gerados em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento  tecnológico  ou  extensão,  realizados  sob  a  orientação  de 
docentes do PPZ – UESB serão de propriedade dos mesmos, devido ao fato 
de  terem  sido  responsáveis  pela  submissão,  acompanhamento  e 
desenvolvimento dos mesmos junto às agências de fomento e/ou outros órgãos 
e que terão os responsáveis pela geração dos relatórios técnicos requeridos.

V  –  Juntamente  com  a  entrega  das  cópias  da 
dissertação/tese devidamente corrigidas conforme as determinações da banca 
examinadora,  deverá  ser  entregue  uma declaração  do  professor  orientador 
certificando o fiel cumprimento desta Norma Interna. Sem a referida declaração 
o diploma não poderá ser solicitado.    

Art.  2o –  O  descumprimento  de  quaisquer  das 
determinações constantes nesta Norma Interna implicará na necessidade da 
aplicação das penalidades legais vigentes na UESB.
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Art. 3o – Esta Norma Interna entra em vigor na data da sua 
publicação com efeitos retroativos a 09/02/2011.

Dê-se ciência.
Cumpra-se.

Itapetinga, 09 de Fevereiro de 2011.

Prof. Dr. Robério Rodrigues Silva
Coordenador em Exercício


