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RESOLUCAO No 667-CONSEPE, de 09 de janeiro de 2009 

Aprova o Nucleo de Projetos e 
Pesquisa em Hotelaria, vinculado ao 
Departamento de Turismo e Hotelaria. 

0 Reitor da Universidade Federal do MaranhBo, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, no uso de 
suas atribuiqces estatutiirias e regimentais; 

Considerando o que consta no Processo no 64261200838, e o que 
decidiu referido Conselho em sesstio desta data; 

R E S O L V E :  

Art. lo Aprovar o Nucleo de Projetos e Pesquisa em Hotelaria e seu 
Regimento Interno, parte integrate e indissociavel desta Resolu~Bo, 

vinculado ao Departamento de Turismo e Hotelaria, da Universidade Federal do MaranhBo. 
DQse cihcia. Publique-se. Cumpra-se. 
SBo Luis, 09 de janeiro de 2009. 

Prof. Dr. - 0 3 0  
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ANEXO ~ I C O  DA RESOLUCAO No 667-CONSEPE, de 09 de janeiro de 2009. 

REGIMENTO INTERNO DO NOCLEO DE PROJETOS E PESQUISA EM 
HOTELARIA. 

cAPim0 I 
DA NATUREZA E DOS OBJETNOS 

Art. 1" 0 Nucleo de Projetos e Pesquisa em Hotelaria - NuPPHo e subordinado 
diretamente ao Departamento de Turismo e Hotelaria da Universidade 

Federal do Maranhiio e define-se pela natureza multidisciplinar. 

Art. 2" 0 Nucleo de Projetos e Pesquisa em Hotelaria tem como objetivos: 
I. Planejar, desenvolver, avaliar e divulgar a produq8o cientifica na 
hrea de hotelaria e hospitalidade, priorizando temas e quest8es 
regionais; 
II. Gerar e coordenar recursos e instrumentos visando a criaqiio e o 
desenvolvimento de hreas e linhas de pesquisa; 
111. Elaborar, desenvolver e estimular programas de trabalho que 
assegurem a organizaqiio e a consolidaqiio de urn setor de banco de 
dados e pesquisa voltado para a produpo de projetos e a sisternatizaqiio 
e divulgaq8o de fontes primhrias e secundbias de interesse para a 
hotelaria e hospitalidade. 

Art. 3" As areas e linhas de pesquisa siio formas de regularizaqiio da pesquisa e 
agregagao de interesses atraves das quais seriio criadas as condiq6es 

para a pratica da reflex80 sistematica de problemas tdricos e de tematicas relevantes, assim 
como e o dialog0 acadgmico com pesquisadores da UFMA e de outras instituifles de 
pesquisa do pais e do exterior. 

9 lo k e a s  de pesquisa siio campos de produ@o de conhecimento, 
interdisciplinares ou nzo, caracterizados pela concentraqilo e 

mobilizaqiio de recursos e atividades, objetivando o aprofbndamento de problematicas 
t&ricas e praticas. 

8 2" Linhas de pesquisa 60 universes tematicos de investigaqgo especifica, 
constituidos a partir das hreas de pesquisa ou de urn ou mais projetos de 

pesquisa agregados em tom0 de interesses tematicos e tdricos comuns. 

Art. 4" Siio procedimentos e mecanismos apropriados para a criagiio e o 
desenvolvimento das hreas e linhas de pesquisa: 
I. Realizaqiio de debates, cursos e seminiuios objetivando tanto a 
regularizaqiio e qualificaqiio do debate tehico-metodologico, quztnto a 
divulgapo da produ@o cientifica; 
TI. Promoqilo de interciimbio a nivel estadual e nacional da 
produqiio cientifica das hreas e linhas de pesquisa; 
111. Definigiio e estabelecimento de vinculos de pesquisa no iimbito 
da UFMA e com outras instituiq8es; 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANELLO 
Fundaqiio Instituida nos termos da Lei 5.1 52 de 21/10/1966 

Siio Luis - MaranhZo 

Art. 5" 

Art. 6' 

Art. 7" 

3 
IV. Programaqiio e realizaqiio de cursos, projetos e outros eventos 
acad8micos; 
V. CriaqBo de grupos permanentes de trabalho coordenados por 
professores/pesquisadores ou pesquisadores independentes; 
VI. Articulaqiio com professores/pesquisadores externos visando a 
consultoria ou superviszo da montagem e desenvolvimento das keas e 
linhas de pesquisa; 
VII. Outros procedimentos e mecanismos que se fizerem necessQios. 

0 Nucleo de Projetos e Pesquisa em Hotelaria tern a seguinte estmtura 
organizacional: 
I. Coordenadoria; 
II. Secretaria; 
III. Setor de Pesquisa; 
IV. Setor de Projetos; 
V. Setor de Biblioteca e Banco de Dados. 

S5o atribuiq6es do Coordenador: 
I. Coordenar, organizar, acompanhar e avaliar as atividades 
cientificas e administrativas do Nucleo; 
11. Submeter a Assembleia Departamental de Turismo e Hotelaria 
as materias seguintes: 
a) Propostas de Qeas e linhas de pesquisa; 
b Propostas de Projetos; 
c) Plano de Trabalho Anual; 
d) Relatorio semestral de atividades; 
e) Proposta orqamentkia anual; 
f) Prestagiio de contas anual; 
g) Normas complementares orientadoras das aqties do Nucleo. 
111. Solicitar ao Departamento de Turismo e Hotelaria os recursos 
humanos e materiais necesshrios para o hncionamento do Nucleo; 
IV. Desenvolver gest6es junto a instituigties financiadoras publicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras, visando a obtenqiio de recursos para 
o desenvolvimento das atividades do Nucleo; 
V. Publicar boletins periodicos contendo informes cientificos, 
refersncias e resumos de documentaqiio, ensaios, artigos e outras 
formas de divulgaqgo da produqZo e das atividades cientificas do 
Nucleo; 
VI. Outras atribuiqties que se fizerem necessarias para o 
hncionamento do Nucleo. 

Ao Professor / Pesquisador compete: 
I. Apresentar a Coordenaqgo do Nucleo, o projeto detalhado de 
suas atividades; 
11. Coordenar e participar de equipes de trabalho, e de grup 
estudos; 
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III. Fazer relatorio semestral das atividades realizadas no NuPPHo; 
IV. Ter a locaqilo de 20 horas de sua carga horaria para desenvolver 
a hnqio de professor/pesquisador. 

Art. 8" Ao hncionirio ou prestador de servigos lotado no Nucleo de Projetos e 
Pesquisa em Hotelaria compete desenvolver as hnq6es proprias de seu 

cargo, respeitando as necessidades e peculiaridades do trabalho desenvolvido no NuPPHo. 

Art. 9" Ao Bolsista compete auxiliar a Coordenagiio Geral do NuPPHo, os 
supervisores e pesquisadores nas atividades desenvolvidas no Nucleo. 

Parrigrafo onico - S6 podera participar como bolsista do NuPPHo, alunos do curso de 
Hotelaria com o coeficiente de aproveitamento a partir da media 8 

(oito) e que nio tenha nenhuma reprovagio por falta e/ou conteudo. 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Silo competsncias do Setor de Pesquisa: 
I. Organizar e desenvolver areas e linhas de pesquisa com vistas a 
institucionalizagio da produgio do conhecimento em hotelaria no 
iimbito da Universidade Federal do Maranhilo; 
II. Auxiliar a politica de qualificagio de docentes e de formagio de 
pesquisadores, definida pela Coordenagilo de Hotelaria: 
ZII. Contribuir para a formaggo profissional do corpo discente do 
Curso de Hotelaria, atraves da participaqilo nos projetos de pesquisa de 
alunos com Bolsas de Iniciagiio Cientifica ou em fase de elaboragilo de 
monografia. 
IV. Produzir pesquisas, bem como a publicago e divulgagio destas 
conjuntamente com o Setor de Biblioteca e banco de dados. 

Silo competsncias do Setor de Projetos: 
I. Participar da organizaggo e execugio dos eventos diversos 
propostos no planejamento anual, bem como aqueles com vistas a 
captagio de recursos para o NuPPHo; 
11. Manter estreita colaboragiio corn instituig6es congeneres com 
vistas captagio, proposiqiio e execugio de projetos; 
ZII. Cooperar e/ou participar do servigo de atualizaqio anual do 
banco de dados organizado pel0 Setor de Biblioteca e Banco de Dados. 

Siio compet2ncias do Setor de Biblioteca e banco de dados: 
I. Zelar pel0 acervo e organizagio do setor; 
11. Realizar a controle de emprestimos das obras e acesso ao banco 
de dados; 
III. Organizar o serviqo de atualizago anual do banco de dados; 
IV. Dar suporte aos setores de projetos e de pesquisa. 
V. Estruturar as publicagbes produzidas pel0 NuPPHo; 
VI. Manter estrita colaboragiio com instituiq6es congsneres com 
vistas a aquisiggo e permuta de fontes bibliograficas de interesse para 
os estudos em Hotelaria e Hospitalidade. 
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Art. 13 A Coordenaqfo do Nucleo de Projetos e Pesquisa em Hotelaria sera 

exercida por um docente do Curso de Hotelaria, escolhido pela 
Assembleia Departamental com base nos seguintes criterios: 

I. Ter regime de trabalho 40 (quarenta) horas ou DE; 
IT. Ter experigncia de pesquisa elou estar ligado a urna das ireas de 
atuaqiio do Nucleo. 
HI. Ter alocaqiio de 20 (vinte) horas de sua carga horiuia para 
desenvolver a hnqfo de Coordenador. 

Art. 14 

9 1" 

9 2" 

0 mandato do Coordenador sera de 02 (dois) anos, permitida a 
reconduqfo por igual periodo. 

A Assembleia Departmental podera destituir o Coordenador, em caso 
de niio cumprimento do disposto no artigo 6". 

Em caso de destituiqfo, sera realizada imediatamente uma nova eleiqiio. 

cmim~o III 
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS 

Art. 15 A eleiqiio do Coordenador do Nucleo para o bignio 200912010 s e h  
realizada pela Assembleia Departmental na la reuniiio ordinaria apos 

a publicaqfo deste Regimento. 

Art. 16 0 s  casos omissos seriio deliberados pela Assembleia Departmental de 
Turismo e Hotelaria. 

Art. 17 Este Regimento entrara em vigor na data de sua publicaqfo 


