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 § 1º Os Assessores Técnico-Científicos da PROPGPI atuarão 
na análise, julgamento, seleção e acompanhamento de projetos de 
pesquisa e de inovação. 
 
 § 2º Docentes e servidores técnico-administrativos 
convocados para atuar como Assessores Científicos da PROPGPI, 
que se recusem a fazê-lo sem uma justificativa acatada pela 
PROPGPI não poderão vir a ser beneficiados por programas 
institucionais de apoio à pesquisa, à Pós-Graduação e à inovação 
mantidos pela UNIRIO. 
 
Art. 9º As publicações científicas e qualquer outro meio de 
divulgação ou promoção de eventos ou de projetos de pesquisa 
apoiados pela presente Resolução deverão citar, obrigatoriamente, 
o apoio da UNIRIO e de outras entidades/órgãos financiadores, com 
seus respectivos processos. Art. 10. Os casos omissos serão 
resolvidos pelo Comitê Científico da PROPGPI. Art. 11. Esta 
Resolução entre em vigor na data de sua publicação no Boletim da 
UNIRIO. (Processo nº 23102.007926/2017-30). 
 

O Conselho Universitário, em sessão ordinária realizada no 
dia 7 de maio de 2018, aprovou e eu promulgo as seguintes 
Resoluções: 
 
N° 4.984, de 07.05.18 – Art. 1º Fica aprovada a concessão do Título         
de Professor Emérito ao Professor NILSON ALVES DE MORAES.       
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim da UNIRIO. (Processo n° 23102.007711/2017-19). 
 
N° 4.985, de 07.05.18 – Art. 1º Fica aprovada a concessão do Título 
de Professor Emérito ao Professor LUIZ CLEBER GAK. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim da 
UNIRIO. (Processo n° 23102.000471/2018-11). 
 
N° 4.986, de 07.05.18 – Art. 1º Fica aprovado o Quadro de 
Detalhamento da Despesa – QDD 2018 –, que a esta acompanha, 
contendo a programação orçamentária para Outras Despesas 
Correntes e de Capital para o exercício de 2018. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim da 
UNIRIO. (Processo n° 23102.007387/2017-39). 
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