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CAPÍTULO I - DA SUPERVISÃO DA ÁREA DE PESQUISA 

ACADÊMICA (SAPC) 
 

Art. 1o – A Supervisão da Área de Pesquisa Científica (SAPC) é o 
departamento responsável pela organização, supervisão e fiscalização 

dos ações e projetos de pesquisa no âmbito da Graduação e Pós-

Graduação presencial e EaD do Centro Universitário de Goiás – 
UNIGOIÁS. A Supervisão da Área de Pesquisa Científica - SAPC foi 

criada pela portaria 130/2019, que também nomeou o Prof. Renato de 
Oliveira Dering como responsável pelo departamento. 

 
 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS, ATRIBUIÇÕES E AÇÕES DA 
ÁREA 

 
Art. 2o - A Supervisão da Área de Pesquisa Científica (SAPC) do 

Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS tem a atribuição de 
desenvolver políticas de desenvolvimento na área científica na 

comunidade acadêmica em articulação com as atividades de pesquisa 
dos diversos cursos presenciais e EaD que o UNIGOIÁS oferece. É ela 

que orienta o processo de elaboração de projetos, analisa as 

propostas visando compatibilizar prioridades e estabelecer linhas de 
pesquisa multidisciplinares, acompanha a execução por meio de 

análise de relatórios, identifica fontes externas de recursos e coordena 
eventos do Centro Universitário voltados para a promoção da pesquisa 

científica. 
 

Art. 3o – São atribuições da SAPC: 
 

1. Estimular o desenvolvimento da produção científica na IES; 
2. Promover cursos, oficinas, palestras e outras atividades voltadas 

à pesquisa; 
3. Elaborar e contribuir para políticas de incentivo à pesquisa na 

IES; 
4. Acompanhar as pesquisas desenvolvidas por docentes e 

discentes da IES; 

5. Promover e auxiliar meios para a publicação científica produzida 
na IES; 

6. Contribuir para a popularização da pesquisa científica para a 
comunidade. 

 
Art. 4o - A SAPC ainda é responsável por orientar as publicações 

científicas dos discentes e docentes, bem como pela promoção de 
eventos voltados à promoção da cultura acadêmico-científica do 

ensino presencial e EaD. Por assim ser, supervisiona, orienta e 
promove editorações, tendo como ações e projetos vinculados à área: 

 
1. Grupos de Estudo e Pesquisa; 



Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS 

Pró-Reitoria de Ensino Presencial – PROEP 

Supervisão da Área de Pesquisa Científica – SAPC 

unigoias.com • 0800 605 9003                                                  

Av. João Cândido de Oliveira, 115 – Cidade Jardim – Goiânia – Goiás • 74423-
115 

 

 

  

2. Programa de Iniciação Científica - PIC; 

3. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 
PIBIC; 

4. Revista da Graduação UNIGOIÁS; 
5. Revista Anhanguera; 

6. Convenção de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPEX; 

7. Jornada de Pesquisa Científica UNIGOIÁS; 
8. Manual de Trabalhos Acadêmicos; 

9. Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 
10. Outros. 

 
 

CAPÍTULO III – DOS PROJETOS 
 

Art. 5o – Grupos de Estudo: Os Grupos de Estudos do UNIGOIÁS têm 
como objetivo discutir e compartilhar assuntos e aprofundar saberes 

em diversas áreas do conhecimento. O Programa de Grupos de 
Estudos é voluntário e a inscrição ocorre via portal do aluno. 

 
Art. 6o – Programa de Iniciação Científica – PIC: O Programa de 

Iniciação Científica (PIC) tem por objetivo o fomento à cultura da 

pesquisa no Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS. Trata-se de 
um programa voluntário aos docentes da IES que desejam coordenar 

os projetos. Todos os projetos aprovados serão registrados pela SAPC 
e terão certificação. 
 

Art. 7o – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 
(PIBIC) tem como objetivo a inserção dos docentes e discentes do 

UNIGOIÁS na pesquisa científica em suas diferentes áreas e fomento 
de atividades científicas. O edital é lançado anualmente pela SAPC. 

 

§ 1º - Os Grupos de Estudos, o PIC e o PIBIC são voltados tanto para o 
ensino presencial quanto para o EaD. 

 
Art. 8o – Revista da Graduação UNIGOIÁS: A Revista da Graduação 

UNIGOIÁS (ISSN 2675-9705) iniciou suas publicações em 2020, 
sendo uma publicação semestral do Centro Universitário de Goiás – 

UNIGOIÁS e tem por objetivo publicar artigos científicos originais de 
todas as áreas que sejam significativos para o desenvolvimento das 

ciências e da educação oriundos, principalmente, de estudos dos 
alunos de graduação presencial e EaD do UNIGOIÁS e graduados 

egressos. Aceitam-se artigos, ensaios e resenhas realizados para 
disciplinas, apresentados em eventos e também advindos dos 

trabalhos de conclusão de curso. Estudantes de graduação de outras 

IES que desejam enviar trabalhos para avaliação, devem seguir 
verificar no menu “normas para publicação” e enviar seus trabalhos 

seguindo todas as normas indicadas. 
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Art. 9o – Revista Anhanguera: A Revista Anhanguera (ISSN 1519-
423X) é uma publicação semestral do Centro Universitário de Goiás – 

UNIGOIÁS e tem por objetivo publicar artigos científicos originais de 
todas as áreas que sejam significativos para o desenvolvimento das 

ciências e da educação. Os artigos submetidos devem ser inéditos, 

sendo proibida sua apresentação simultânea em outro periódico. A 
periodicidade da revista, a partir de 2020, passou a ser semestral, 

compreendendo o período janeiro-junho e julho-dezembro. Para 
publicação, são aceitos artigos, ensaios e outros textos acadêmicos, 

devendo ser, obrigatoriamente, textos inéditos e sem estar 
submetidos para outros periódicos. A revista tem fluxo contínuo e 

aceita trabalhos de mestrandos, mestres, doutorandos e doutores. 
Graduandos, Graduados e Especialistas podem publicar em coautoria 

com um autor das titulações anteriormente mencionadas. 
 

Art. 10 – Convenção de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPEX: A 
Convenção de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPEX é um evento do 

Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS que tem como objetivo 
promover o diálogo das atividades acadêmicas realizadas em nossa 

instituição. Os trabalhos apresentados foram desenvolvidos em 

diversas disciplinas dos cursos do UNIGOIÁS, bem como nos projetos 
e programas institucionais vinculados à Supervisão da Área de 

Pesquisa Científica (SAPC). O evento engloba 6 modalidades de 
apresentação tanto para o ensino presencial quanto para o EaD: 

 
• Seminário de Grupos de Estudo e Pesquisa 

• Seminário de Iniciação Científica 
• Seminário de Trabalhos de Conclusão de Curso 

• Seminário de Pós-Graduação 
• Mostra do Projeto Integrador 

• Apresentação de Trabalhos Livres. 
 

 

Art. 11 – Jornada de Pesquisa Científica UNIGOIÁS: A Jornada de 

Pesquisa Científica UNIGOIÁS, evento iniciado em 2020, tem por 

objetivo disseminar e pluralizar a pesquisa na graduação e pós-
graduaçao da IES. Trata-se de um evento anual, ocorrido no primeiro 

semeste, que promove palestras e oficinas sobre diversos pontos da 
produção científica. 

 
Art. 12 – Os regimentos e regulamentos específicos de cada curso, 

tanto no presencial quanto no EaD são de responsabilidade das 
coordenações de curso e devem seguir os manuais de trabalhos 

científicos e modelos propostos pela Supervisão da Área de Pesquisa 
Científica – SAPC. 
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 13 – Cabe à Supervisão da Área de Pesquisa Científica – SAPC, 

vinculada às Pró-Reitorias de Ensino Presencial e EaD, deliberar sobre 
outras ações e projetos de pesquisa. 

 

Art. 14 - A Supervisão da Área de Pesquisa Científica – SAPC, quando 
autorizada pelas Pró-Reitorias de Ensino Presencial e EaD, quando 

necessário, poderá solicitar colaboração do corpo docente para tratar 
de assuntos relacionados à pesquisa científica na IES. 

 
Art. 15 – Casos omissos deverão ser encaminhados para a 

Supervisão da Área de Pesquisa Científica para deliberações. 
 

 
Prof. Dr. Renato de Oliveira Dering 

Supervisão da Área de Pesquisa Científica – SAPC 
 

Profa. M.a. Raquel de Paula Mendonça 
Coordenação Geral do Ensino Presencial 

 

Profa. Esp. Karina Adorno de la Cruz 
Coordenação Geral do Ensino a Distância 

 
Prof. Dr. Cosme Damião Bastos Massi 

Pró-Reitoria de Ensino Presencial (PROEP) 
Pró-Reitoria de Ensino a Distância (PROEAD) 

 
Prof. Joveny Sebastião Cândido de Oliveira, JM., JD. 

Reitor 
 


