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CHAMADA INTERNA PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA
(LIPq)
CHAMADA INTERNA PRPq 02/2017

A Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG torna público que estão abertas as inscrições para
credenciamento de Laboratórios Institucionais de Pesquisa (LIPqs).
1.

DOS OBJETIVOS DESTA CHAMADA

A Chamada Interna PRPq 02/2017 tem por objetivo credenciar Laboratórios Institucionais de
Pesquisa (LIPq), conforme definido nas Resoluções 01/2017 e 02/2017 da Câmara de Pesquisa do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, anexadas a esta Chamada e disponível em
https://www.ufmg.br/prpq.

2.

DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1. As inscrições serão realizadas por meio do formulário on-line, que será disponibilizado na
página da Pró-Reitoria de Pesquisa (www.ufmg.br/prpq) conforme item 4 – Cronograma.
a. Os formulários deverão ser preenchidos pelo coordenador do laboratório.
b. Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório.
c. Cópias do Regimento e das Atas de Aprovação dos LIPqs pelas Congregações das Unidades
Acadêmicas consorciadas deverão ser anexadas.
3.

DOS CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO DOS LABORATÓRIOS

3.1.

Serão considerados para efeito de credenciamento, os seguintes critérios:
a. adequação da proposta, incluindo regimento, às resoluções 01/2017 e 02/2017 da Câmara
de Pesquisa da UFMG;
b. conjunto de instrumentos e serviços disponibilizados para as comunidades interna e
externa à UFMG;
c. infraestrutura física do LIPq (área e utilidades);
d. capacitação das equipes técnica e científica do LIPq;
e. histórico de atuação do(s) laboratório(s) e da equipe técnico-científica que compuserem o
LIPq.

3.2. As solicitações serão analisadas por Comitê Assessor específico, indicado pela Câmara de
Pesquisa, que conduzirá o processo de avaliação das inscrições. Encerrado o processo de análise,
o Comitê Assessor registrará em Ata os pareceres e resultados finais.
3.3. As Atas do Comitê Assessor serão submetidas à Câmara de Pesquisa, que fará o julgamento
final.
3.4. Será motivo de eliminação o não atendimento às Resoluções 01/2017 e 02/2017 da Câmara
de Pesquisa.

3.5. Laboratórios que não obtiverem o credenciamento nessa chamada poderão requerer
novamente o credenciamento a qualquer momento.
4.

CRONOGRAMA

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Lançamento desta Chamada Interna: 11/05/2017.
Disponibilização do formulário de cadastramento na página da PRPq: 01/06/2017
Encerramento do cadastramento na página da PRPq: 02/08/2017
Divulgação da relação de laboratórios credenciados: a partir de 04/09/2017

Belo Horizonte, 11 de maio de 2017.

Prof. Ado Jório de Vasconcelos
Pró-Reitor de Pesquisa

Aprovado pela Câmara de Pesquisa em 09 de maio de 2017.
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