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Regulamento do Programa de Serviço
Voluntário de Pesquisador no Instituto IPET
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O Conselho Científico do Instituto de Pesquisas e Educação em Telecomunicações –
IPET, considerando a ATA nº 001/2014 – IPET – 27 de março de 2014, registrada no 4º
ofício de registro de títulos e documentos de Curitiba, que elege o presidente do IPET, para
o biênio março 2014 a março de 2016; Considerando a ATA nº 001/2014 – IPET – 27 de
março de 2014 que nomeia os membros para comporem o Conselho fiscal e Científico
para o biênio março 2014 a março de 2016.
DELIBERA:
I – aprovar o Regulamento do Programa de Serviço Voluntário de
Pesquisador no IPET.
II – providenciar ampla divulgação na comunidade acadêmica

Jefferson Schreiber
Presidente
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE PESQUISADOR NO
IPET.
Art. 1º - Este Regulamento institui, nos termos da Lei nº 9.608, de 18/02/1998, o Programa
de Serviço Voluntário de Pesquisador no IPET.
Art. 2º - Para os fins deste Regulamento, considera-se Serviço Voluntário de Pesquisador o
exercício não remunerado de atividades de ensino, pesquisa e extensão, prestados por
pessoa física, de forma espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou
qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.
§ 1º Pode participar deste Programa o portador do título de doutor, mestre ou
graduado, cuja atuação acadêmica, produção científica, filosófica e/ou artística seja
compatível com os interesses do IPET.
§ 2º Em casos específicos, o título de doutor para o Voluntário poderá ser
dispensado, a critério do colegiado competente.
Art. 3º - Ao Pesquisador Voluntário são facultadas as seguintes atividades:
a) coordenar ou participar de projetos de pesquisa;
b) coordenar ou participar de grupos de estudos;
c) coordenar ou participar de grupos ou programas de extensão;
d) coordenar ou participar de convênios interinstitucionais;
e) coordenar ou participar de grupos de pesquisa;
f) coordenar laboratório de pesquisa;
g) orientar estudantes de graduação e de pós-graduação;
h) participar de comissões, desde que indicado;
i) orientar estudantes em estágios supervisionados.
Art. 4º - Ao Pesquisador Voluntário é vedado o exercício de atividades de natureza
administrativa e de representação.

Art. 5º - O serviço voluntário será exercido por até 24 (vinte e quatro) meses e sua
formalização ocorrerá por meio de “Termo de Adesão ao Serviço Voluntário de
Pesquisador”, na forma do Anexo I, celebrado entre o IPET e o Pesquisador Voluntário,
junto à Controldoria de Gestão de Recursos Humanos do IPET.
§ 1º A renovação do Termo de Adesão será permitida mediante anuência do
conselho Cientifico.
§ 2º O Termo de Adesão poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por
manifestação escrita do Pesquisador Voluntário ou do IPET.
Art. 6º – O Pesquisador Voluntário será identificado por meio de crachá específico e, para
o desenvolvimento das atividades descritas no Plano de Trabalho, terá assegurado o
direito de uso das instalações, do e-mail institucional e de ambiente com equipamentos e
material de consumo necessários.
Parágrafo único. O interessado deverá obedecer ao Estatuto, Regimento-Geral e
Regulamentos do IPET, devendo, ainda, acolher de forma receptiva a coordenação
e a supervisão de suas atividades, mantendo assuntos confidenciais em absoluto
sigilo, bem como dos bens públicos colocados à sua disposição.
Art. 7º
- O Pesquisador Voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que,
comprovadamente, realizar no desempenho das atividades voluntárias, desde que
expressamente autorizadas pelo IPET.
Art. 8º – O Pesquisador Voluntário sujeitar-se-á à responsabilização administrativa, civil e
penal quantos aos atos praticados, de acordo com a legislação vigente.
Art. 9º – Qualquer produção técnica ou científica decorrente das atividades de Pesquisador
Voluntário desenvolvidas em conjunto, durante a vigência do Termo de Adesão, deverá
mencionar o serviço prestado ao IPET, bem como ceder ao IPET os direitos relativos à
propriedade intelectual.
Art. 10º – Findo o período estabelecido no Termo de Adesão, o Pesquisador Voluntário
fará jus à declaração das atividades realizadas, emitida pela Diretoria de Pesquisa ou de
Relações Empresariais e Comunitárias do IPET.
Art. 11º – Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho cientifico.
Art. 12º – Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação no Portal do IPET.

