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UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  UBERLÂNDIA 

 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA EM HISTÓRIA - CDHIS 

 
NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO  

(NEGUEM)  
 

REGIMENTO  INTERNO 
 
 
Art. 10  O  Núcleo de Estudos de Gênero  - NEGUEM, é um setor vinculado ao Centro de 
Documentação e Pesquisa em História, do Instituto de História da Universidade Federal de 
Uberlândia. Criado em 1992 como Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas sobre as 
Mulheres e Relações de Gênero, tem caráter interdisciplinar e objetiva a promoção de 
intercâmbio entre a Universidade, a Comunidade e outras por meio de atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
Art. 20 O NEGUEM  tem como finalidade principal viabilizar os meios institucionais, 
materiais e humanos para a realização de Pesquisa, Estudos e Eventos na área dos Estudos 
de Gênero, e/ou História das Mulheres de interesse acadêmico e/ou da comunidade de 
atuação da UFU. 
 
Art. 30 São atribuições do NEGUEM: 
I - Promover pesquisas – de campo, documentais e bibliográficas – sobre temas de 
interesses da área dos Estudos de Gênero e/ou História das Mulheres da UFU e/ou da 
comunidade por esta atendida. 
II – Dar suporte técnico e institucional, dentro do âmbito de sua competência, a projetos 
de pesquisa individuais, ou vinculados a linhas temáticas , nas sub-áreas de História, 
Antropologia, Ciência Política, Sociologia, Linguística, Literatura, Psicologia, Educação, 
Direito, Enfermagem, entre outras que envolvam docentes e discentes da UFU. 
III – Assessorar entidades, grupos constituídos  e movimentos externos à UFU, no que diz 
respeito à elaboração e execução de projetos das diversas áreas de conhecimento. 
IV – Servir de canal institucional, nos limites de sua competência, para a obtenção de 
recursos internos e externos à UFU, destinados à realização de pesquisas. 
V – Sistematizar os resultados de pesquisas, através do registro desses resultados. 
VI – Fazer o acompanhamento dos projetos em desenvolvimento, por meio de reuniões e 
debates com os participantes desses projetos. 
VII – Divulgar os resultados de pesquisa na comunidade interna e externa à UFU, por 
meio da revista Caderno Espaço Feminino e de artigos e editoriais em outros periódicos.  
VIII – Apoiar as atividades de ensino, de geração de novos conteúdos e materiais didáticos, 
bem como o envolvimento de discentes na elaboração e execução de projetos de pesquisa 
sobre gênero. 
IX – Promover atividades de extensão, tais como cursos, seminários, reuniões de trabalhos, 
entre outras., abertas à participação da comunidade abrangente. 
X– Colaborar com o Centro de Documentação e Pesquisa em História e com os 
Programas de Pós-Graduação da UFU, na definição de sua política de ensino, pesquisa e 
extensão. 
XI – Estabelecer mecanismos de cooperação, como convênios, programas e linhas de 
pesquisa na área de História, Ciências Sociais e/ou áreas afins e interdisciplinares. 
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XII – Fornecer certificados de participação em projetos de pesquisa, seminários e em 
outros eventos promovidos pelo Núcleo. 
 
Art. 40   O NEGUEM será composto de: 
I – Pesquisadores/as, professores/as do Instituto de História, Instituto de Ciências Sociais, 
Departamento de Enfermagem, assim como de outras Unidades da Universidade que 
queiram elaborar e executar projetos conjuntos. 
II–Pesquisadores/as de outras instituições, professores/as aposentados/as, convidados/as 
ou visitantes associados/as a projetos desenvolvidos pelo NEGUEM. 
III- Estudantes de graduação e de pós-graduação que estejam envolvidos em projetos 
Iniciação Científica com as temáticas em estudo pelo NEGUEM.  
IV–Ex-alunos/as, técnicos/as e demais servidores/as que desejam integrar-se como 
monitores, ou como pesquisadores associados/as. 
 
Art. 50 O NEGUEM terá um Colegiado, de caráter deliberativo, composto por 
professores/as, estudantes, técnicos e representantes de outras organizações associadas que 
desenvolvem pesquisa ou coordenam grupos de estudo vinculados às linhas de pesquisa 
aprovadas pelo Núcleo. 
 
Art. 60 Compete ao Colegiado do NEGUEM: 
I – Eleger a COORDENAÇÃO do Núcleo; 
II – Emitir pareceres sobre os projetos e linhas de pesquisa apresentados; 
III – Aprovar a prestação de contas da Coordenação Administrativa e Financeira, quando 
houver; 
IV – Aprovar o Plano Anual e Semestral de Atividades do Núcleo; 
V – Avaliar e aprovar o Relatório Anual e Semestral da Coordenação de Pesquisa; 
VI – Apreciar pedidos de consultoria solicitados por órgãos Universitários e de outra 
natureza; 
VII – Apreciar as solicitações de financiamento para as agências de fomento; 
VIII – Deliberar sobre as questões não previstas nesse Regimento. 
 
Art. 70 O NEGUEM terá uma COORDENAÇÃO colegiada composta por um 
Coordenador/a Administrativo/a, um/a Coordenador/a de Pesquisa e um/a 
Coordenador/a  de Projetos de Extensão.  
Parágrafo. Todos(as) os(as) Coordenadores(as) serão eleitos(as)  dentre o corpo de 
pesquisadores/as efetivos/as do Núcleo  e terão mandato de 02 (dois) anos. 
Parágrafo 2. A carga horária para o desenvolvimento das atividades da Coordenação  estará 
dentro da carga horária atribuída ao/à docente para a pesquisa pelo respectivo Instituto ou 
Faculdade. 
 
Art. 80 Compete ao/a Coordenador/a Administrativo/a: 
I - Representar o Núcleo junto a Entidades Locais, Regionais, Nacionais e Internacionais, 
em Eventos e Atividades Científicas; 
II – Presidir as reuniões administrativas; 
III – Organizar e coordenar de forma conjunta com outros/as coordenadores/as, a 
realização das atividades, conforme os objetivos e atribuições do Núcleo; 
IV- Intermediar as relações administrativo-acadêmicas entre o Núcleo e órgãos 
universitários, ou outras organizações envolvidas. 
 
Art. 90 Compete ao/a Coordenador/a de Pesquisa: 
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I - Representar o Núcleo junto a Entidades Locais, Regionais, Nacionais e Internacionais, 
em Eventos e Atividades Científicas; 
II - Acompanhar a consolidação das linhas e os projetos de pesquisa vinculados ao 
Núcleo; 
III – Acompanhar os cronogramas de execução de projetos, além de incentivar a 
elaboração de projetos coletivos e interdisciplinares; 
IV- A Coordenação de Pesquisa deverá contribuir para a captação de recursos no 
desenvolvimento de projetos de interesse do Núcleo. 
 
Art. 100 Compete a Coordenação de Projetos de Extensão: 
I - Representar o Núcleo junto a Entidades Locais, Regionais, Nacionais e Internacionais e 
em Eventos e Atividades Científicas; 
II – Acompanhar a agenda dos projetos de extensão a serem desenvolvidos durante o ano. 
III- Promover Cursos, Seminários e eventos científicos oferecidos pelo Núcleo. 
 
Art. 110 Compete ao/a Coordenador/a de Comunicação: 
I - Representar o Núcleo junto a Entidades Locais, Regionais, Nacionais e Internacionais e 
em Eventos e Atividades Científicas; 
II – Elaborar e manter um Plano de Comunicação, com informações sobre o NEGUEM, 
as linhas de pesquisa, os/as integrantes, as publicações, notícias, divulgando as atividades 
do Núcleo; 
III – Compartilhar, nas redes sociais, conteúdos publicados na página eletrônica 
www.neguem.inhis.ufu.br, bem como outras informações indiretamente relacionadas ao 
Núcleo e à pesquisa sobre gênero, como reportagens e entrevistas com pesquisadores/as; 
IV – Acompanhar a participação de integrantes do Núcleo em programas de TV, rádio e 
outras mídias (media training). 
 
Art. 120 O Núcleo assegurará a pluralidade de tendências teóricas e organizará seus 
trabalhos por meio de linhas de pesquisas.  
 
Art. 130 Os projetos de pesquisa, para serem vinculados ao NEGUEM, deverão ser 
encaminhados ao Colegiado do Núcleo, conforme formulário próprio. 
 
Parágrafo. O responsável pelo projeto de pesquisa, deverá, quando solicitado, prestar 
informações adicionais para o Colegiado do Núcleo, ou aos membros indicados para a sua 
avaliação. 
 
Parágrafo 2. O Núcleo poderá apresentar junto aos órgãos financiadores de pesquisa, 
públicos, ou privados, seus/as pesquisadores/as, na busca de recursos necessários para o 
desenvolvimento de cada projeto. 
 
Parágrafo 3. Em casos especiais, desde que aprovados pelo Colegiado do Núcleo, poderão 
ser realizadas pesquisas às expensas do próprio Núcleo, ou dos/as próprios/as 
pesquisadores/as.  
 
Parágrafo 4. O NEGUEM  poderá fazer parcerias com outras equipes de pesquisa da UFU, 
ou de outras instituições acadêmicas, devendo tal decisão ser  avaliada pelo seu Colegiado e 
constar de seu planejamento anual.  
 

http://www.neguem.inhis.ufu.br/
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Art. 140 Os/as pesquisadores/as do NEGUEM poderão aceitar em suas linhas de 
pesquisas orientações de monografias, ou trabalhos de final de curso e de projetos de 
Iniciação Científica financiados por convênios de fomento à pesquisa. 
 
Art. 150 O NEGUEM promoverá seminários e outras modalidades de estudos teóricos e 
metodológicos que poderão ser abertos ao público e usados para divulgar suas atividades. 
 
Parágrafo. O NEGUEM incentivará as atividades dirigidas para a criação de arquivos e 
bibliotecas especializados, acessíveis ao público interessado na utilização de trabalhos por 
ele desenvolvidos. 
 
Art. 160 O NEGUEM empenhar-se-á em divulgar por meios impressos, e/ou audiovisuais 
os resultados de seus trabalhos de pesquisa. 
 
Parágrafo. Será facultado a todos os pesquisadores, membros efetivos do NEGUEM, o 
direito de publicação de resultados de seus trabalhos em revistas especializadas, desde que 
citado o nome do Núcleo como órgão coordenador da pesquisa e respeitadas as condições 
do órgão financiador da pesquisa. 
   
Parágrafo 2. Será vetada a divulgação de resultados de pesquisas realizadas pelo Núcleo por 
contrato com fonte financiadora ou solicitante sem a devida autorização da mesma, se 
assim ficar estabelecido em contrato particular de execução da pesquisa. 
 
Art. 170 O NEGUEM estará sujeito a todas as instruções normativas adotadas pela UFU 
em relação a pesquisa, ensino e extensão. Os casos omissos nesse regimento serão 
encaminhados, avaliados e deliberados pelo Colegiado. 
 
Art. 180 Como parte integrante do CDHIS, os bens do NEGUEM, em caso de 
necessidade, serão colocados à sua disposição. 
 
Uberlândia, 09 de maio de 2016. 
 


