
 

 
 

 

 NÚCLEO DE PESQUISA E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

MINUTA DE REGULAMENTO  

 

1) OBJETIVOS GERAIS: 

 

1) Contribuir para a institucionalização da pesquisa, tendo em vista o 

aprimoramento da formação acadêmica, por meio do desenvolvimento do senso crítico e do 

compromisso social dos estudantes, conferindo ênfase às Linhas de Pesquisa institucionais. 

2) Estabelecer mecanismos de integração entre a graduação e a pós-graduação 

(stricto e lato sensu), através do desenvolvimento de projetos que integrem alunos dos diferentes 

níveis da formação jurídica na produção científica. 

3) Propiciar condições de veiculação e debate da produção científica da 

comunidade acadêmica do curso, por meio de encontro anual de Pesquisadores do Direito, onde os 

alunos deverão apresentar os resultados dos plano de trabalho aprovado.   

4) Permitir a interdisciplinariedade entre os cursos de graduação, bacharelado, 

licenciatura e pós graduação, com a apresentação de projetos conjuntos. 

5) Orientação para Iniciação Científica, que congrega atividades as quais 

promovem o envolvimento dos alunos em projetos de pesquisa, produção de artigos científicos e 

coordenação de grupos de estudo extra-classe, com o propósito de despertar no aluno o gosto pela 

pesquisa e proporcionar apoio técnico a colegas na organização formal de trabalhos científicos, 

bem como na busca de fontes virtuais ou bibliográficas, doutrinárias e jurisprudenciais para o 

desenvolvimento de pesquisas e outras formas de produção científica. 

 

2)  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1) Despertar vocações científicas, propiciando oportunidades de participação 

em projetos de pesquisa, na feitura de relatórios, nas visitas técnicas a órgãos públicos ou privados, 

a fim de colher dados importantes e outras atividades dessa natureza, desde o início dos cursos.  

2.2) Preparar os alunos para o domínio do processo de produção científica, 

incrementando a formação de pensadores e a formulação de propostas voltadas à dinamização das 



linhas de pesquisa, no contexto brasileiro, mediante a pesquisa, a produção científica e publicação, 

a participação em seminários.    

2.3) Propiciar significativos avanços na pesquisa regional, com vistas à sua 

melhor inserção no mundo do trabalho e em cursos de pós-graduação e o desenvolvimento do 

pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto 

com os problemas de pesquisa.  

2.4) Derivar dos resultados das pesquisas realizadas nas diferentes unidades 

Cartilhas Acadêmicas para subsidiar atividades de Extensão Universitária orientadas para ampliar 

o acesso de diferentes segmentos da população ao conhecimento de temas relevantes para o 

desenvolvimento da sociedade.  

 

3. OPERACIONALIZAÇÃO DO NPE 

3.1 – A Direção Geral da FESCG contará com uma equipe constituída por um 

profissional responsável pela coordenação global das atividades de iniciação científica e pesquisa 

jurídica e professores colaboradores representantes de cada curso, cujas atividades serão 

desenvolvidas de forma descentralizada. 

3.2 – A equipe coordenada por um professor nomeado coordenador pela Direção 

Geral, que deverá ter a titulação de mestre ou doutor, ficará responsável pela elaboração, 

divulgação e publicação do edital com os requisitos e regras para apresentação dos projetos de 

pesquisa. 

3.3 – Caberá à equipe a análise e aprovação dos projetos apresentados com base 

neste regulamento e no edital de pesquisa e posterior encaminhamento ao CONSEPE para 

deliberação final, notadamente quanto à dotação orçamentária e eventuais despesas decorrentes de 

cada projeto de pesquisa, através de pareceres motivados. 

3.4 – Caberá ainda à equipe a apreciação dos relatórios parciais e final dos projetos, 

encaminhando o relatório final para deliberação pelo CONSEPE. 

3.5 – Encaminhar a qualquer outra unidade da Instituição Estácio de Sá, quando 

solicitado, cópia do projeto de pesquisa, do plano de trabalho e do relatório final do aluno, para 

avaliação por consultores “Ad hoc”.  

 

 4 - REGRAS PARA ELABORAÇÃO DO EDITAL DE PESQUISA 

4.1 – Os projetos de pesquisa deverão ser apresentados por um professor 

coordenador mestre ou doutor, e um professor colaborador, obrigatoriamente de cursos diferentes, 

sendo que cada um deles ficará responsável por um acadêmico no programa de iniciação científica.  



4.2 – Deverá ser definido no projeto de pesquisa a quantidade de horas semanais a 

serem dedicadas pelo professor coordenador e pelo professor orientador, no limite máximo fixado 

no edital. 

4.3 – As atividades de iniciação científica só poderão ser exercidas por alunos 

matriculados do 3.º ao 8.º período, numa carga horária semanal a ser estipulada no projeto de 

pesquisa.  

4.4 – Os alunos selecionados no processo seletivo receberão 40 h/a referentes às 

Atividades Complementares, mediante parecer emitido pelo coordenador do Núcleo de Pesquisa, 

atestando que o aluno cumpriu todas as etapas da pesquisa exigidas no projeto, além de receber, 

como apoio ao seu trabalho científico, bolsa parcial a ser descontada no valor da mensalidade do 

curso, não podendo ser cumulativo com outros benefícios. 

4.5 – Os acadêmicos em iniciação científica serão supervisionados e orientados 

sistematicamente pelos professores colaboradores do projeto de pesquisa responsáveis pela 

Coordenação de Iniciação Científica das unidades.  

4.6 - Cada acadêmico de iniciação cientifica  produzirá pelo menos um artigo 

científico ao final da pesquisa, como resultado de sua participação no projeto. 

4.7 – Organização de Encontro dos Pesquisadores da Faculdade Estácio de Sá de 

Campo Grande, promovido a cada ano, com o objetivo de congregar estudantes, professores de 

graduação e pós-graduação na veiculação e debate da produção científica.   

4.8 – Previsão quanto à produção científica e publicação de trabalhos docentes e 

discentes, por meio da mediação entre os autores e veículos de difusão (preferentemente revistas 

indexadas especializadas).   

 

5 -  REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

5.1 – No início de cada semestre letivo será emitida uma portaria de publicação do 

edital de pesquisa, com as regras para convocação e apresentação para os projetos de pesquisa e 

iniciação científica. 

5.2 – Nos prazos previstos no edital, o aluno ou docente interessado poderá 

apresentar projetos de pesquisa e iniciação científica, de acordo com o modelo disponibilizado 

pelo NPE e orientações gerais de pesquisa, que deverão ser submetidos à análise do coordenador 

do Núcleo de Pesquisa Jurídica e sua equipe e posterior envio ao Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão, conforme previsto no item 3.3. 

5.3 – O coordenador do Núcleo de Pesquisa Jurídica e o Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão deverão emitir um parecer favorável, desfavorável ou com pedido de 

modificações/complementações do projeto mediante orientações dos membros. 



5.4 – Os relatórios parciais e final dos projetos de pesquisa e de iniciação científica 

deverão ser entregues nos prazos previstos no edital. 

5.5 – Ao final do projeto de pesquisa e de iniciação científica deverá entregar o 

artigo contendo todas as fases da pesquisa e seus resultados, que deverá ser submetido ao 

coordenador do Núcleo de Pesquisa Jurídica e sua equipe e ao Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão para avaliação. 

 

Observação: Este Programa de Iniciação Científica está apoiado na Resolução 

Normativa CNPq 014/97 e orientações emanadas dos setores competentes – Vice-Reitorias de 

Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa – da Universidade Estácio de Sá: 

 

 

Campo Grande, ___ de ____________  de ____.   

 

 

 

 


