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TÍTULO I - DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

1- Considerando que o Curso de Direito da Faculdade Processus foi 

reconhecido pela Portaria MEC nº 148, de 16.01.2006, tendo a Portaria nº 627, de 03 

de setembro de 2008,  aditado o ato de credenciamento, passando a denominar-se 

Faculdade Processus;  

2- Considerando que a matriz pedagógica do Curso de Direito busca identificar 

e sistematizar informações e dados relevantes através de Pesquisa, Ensino e 

Extensão, para a produção de conhecimentos que possam fundamentar as 

transformações próprias ao mundo do Direito e das Ciências Sociais, numa abordagem 

interdisciplinar, proporcionando aos seus atores e intérpretes, mais e melhores 

ferramentas (epistemológica, analítica e metodológica) para auxiliarem na compreensão 

e intervenção dos conflitos sociais junto a  “uma sociedade em que se queira viver”1; 

3- Considerando que os estudos temáticos aprofundados e interdisciplinares 

são perpassados de um lado, pelo eixo transversal do curso - Direitos Fundamentais; 

e de outro lado, pelo projeto do Parlamento Acadêmico; ambos focados ao 

desenvolvimento dos Direitos Humanos e da Cidadania; 

5- CONSIDERANDO, FINALMENTE, A IMPORTÂNCIA DE UMA COORDENAÇÃO 

ESTRUTURADA DAS ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES, QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO ÀS 

ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO ;  

O NDE – NÚCLEO ESTRUTURANTE DE CURSO JUNTAMENTE COM O COLEGIADO, 

RESOLVEM ELABORAR E APROVAR O SEGUINTE REGULAMENTO PARA A PROMOÇÃO,  

DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISAS E ESTUDOS 

APROFUNDADOS, QUE PASSA A INTEGRAR O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC): 

 

                                                 
1 Palavras do Professor Jaci F. de Araújo, fundador da Faculdade Processus. 



TÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO NEAPJUR  

 

Capítulo I - Da criação do NEAPJUR 

 

Art. 1° O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade Processus, em conformidade com 

as suas atribuições, e o NDE – Núcleo Docente Estruturante, cria e regulamenta o 

Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisas Jurídicas - NEAPJUR – e suas atividades 

no que diz respeito à produção, desenvolvimento e publicação de pesquisas do curso 

de graduação e pós-graduação da Faculdade Processus. 

Parágrafo Único. As atividades desenvolvidas pelo NEAPJUR vinculam a Pesquisa ao 

ensino, à  iniciação científica e à  extensão, por meio de estudos temáticos 

aprofundados, na forma estabelecida por este regulamento. 

 

Art. 2°. O NEAPJUR fica sob a responsabilidade do coordenador(a) do Núcleo, que terá 

a seguinte composição: 

I – Coordenador(a) do Núcleo de  Estudos Aprofundados e Pesquisa – NEAPJUR; 

II- Professores orientadores; 

III– Alunos cadastrados; 

IV – Funcionários, monitores e demais colaboradores. 

§1º. Estarão habilitados para a orientação, os professores interessados que 

participarem dos cursos de capacitação e formação para o NEAPJUR. Os professores 

interessados deverão possuir os requisitos do artigo 5º do Regulamento do Programa 

de Iniciação científica. A critério do (a) coordenador (a) do Núcleo, os requisitos poderão 

ser relativizados, desde que presentes interesses acadêmicos e institucionais que os 

motivem. As atividades de formação serão permanentes, com conteúdo e cronograma 

a serem publicados pela coordenação do Núcleo; 

§2º. Estarão habilitados para proposição, desenvolvimento e publicação das atividades 

da pesquisa, os alunos devidamente matriculados em pelo menos uma disciplina dos 

cursos oferecidos pela Faculdade Processus e cadastrados junto a um professor 

orientador; 

§ 3º. Alunos egressos e/ ou externos à Faculdade Processus poderão participar como 

colaboradores ou ainda, sob estrutura definida a partir de parecer emitido pela 

coordenação do NEAPJUR. 



Capítulo II – Da finalidade e objetivos do NEAPJUR  

 

Art. 3º. O NEAPJUR tem como finalidade a ampliação e o aprofundamento do conteúdo 

temático selecionado por pesquisadores institucionais, com base no eixo transversal da 

Faculdade Processus - Direitos Fundamentais-, e no Projeto do Parlamento 

Acadêmico, contribuindo para a emancipação e desenvolvimento do educando, da 

sociedade e da comunidade educacional, além da promoção de novos conhecimentos, 

da cidadania e da ética profissional. 

 

Art. 4º. As atividades do NEAPJUR são pautadas pela realização do seguinte tripé: 

I- “Pesquisas propriamente ditas” (INDIVIDUAIS E COLETIVAS); 

II- Publicações; 

III- Aperfeiçoamento e atualizações do professor pesquisador; 

 

Art. 5º. As pesquisas propriamente ditas referem-se a pesquisas institucionais da 

Faculdade Processus, orientadas por professores vinculados à instituição, podendo ser 

realizadas nas modalidades “individuais” e/ou “coletivas”, nos termos deste 

regulamento. 

 

Art. 6º.  As publicações referem-se à divulgação da produção científica institucional, 

como resultado dos trabalhos de pesquisas, individuais e ou coletivas, promovidas e ou  

desenvolvidas pela Faculdade Processus, nos termos deste regulamento. 

 

Art. 7º. O aperfeiçoamento e atualização do professor pesquisador, referem-se a 

atividades promovidas e/ou aprovadas pela coordenação do NEAPJUR, tendo em vista 

o desenvolvimento técnico, científico e humano dos professores pesquisadores da 

Faculdade Processus. 

 

Art.8º São objetivos gerais do NEAPJUR: 

I – Estimular e aplicar conhecimentos teóricos e críticos aos temas escolhidos; 

II- Estimular áreas temáticas que proporcionem e difundam o conceito de Justiça, de 

Democracia, de ética profissional e de respeito aos Direitos Fundamentais; 

III-Estimular áreas temáticas que difundam, promovam e aperfeiçoem o processo 

legislativo Brasileiro. 

IV – Valorizar o instrumental metodológico como suporte de apoio formal e material na 

produção do projeto, desenvolvimento e publicação dos resultados de pesquisa; 

V – Capacitar o aluno para análise sistemática do Direito a partir dos referenciais 

propostos pela teoria constitucional contemporânea; 

VI – Aprimorar a utilização da linguagem considerando como critérios a clareza, 

propriedade e precisão terminológica; 



VII – Estimular a utilização do raciocínio lógico, da argumentação e persuasão como 

referenciais metodológicos para a construção do conhecimento jurídico. 

 

 

Capítulo III - Da coordenação do NEAPJUR 

 

Art. 9°. Compete ao coordenador(a) do NEPJUR, além das estabelecidas no art. 8º do 

Regulamento do Programa de iniciação científica: 

I- Estabelecer as diretivas de trabalhos para as atividades do Núcleo e para todos os 

seus integrantes; 

II – Promover e divulgar as atividades da Pesquisa, objetivando a interdisciplinaridade, 

o aprimoramento metodológico e a integração com o Ensino e Extensão; 

III – Elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao NEAPJUR; 

IV – Atender aos discentes e docentes envolvidos e/ou interessados no 

desenvolvimento dos trabalhos do NEAPJUR; 

V – Decidir sobre os casos de impasse entre orientandos e orientadores; 

VI – Manter, na Coordenação do NEAPJUR, arquivo atualizado com os projetos de 

Pesquisa desenvolvidos e em desenvolvimento;  

VII – Designar comissão especial de sindicância para casos de irregularidades nas 

atividades desenvolvidas no NEAPJUR; 

VIII – Promover junto aos docentes e discentes, através do apoio da direção da 

Faculdade Processus e da coordenação geral do curso, a publicação de mecanismos 

de estímulos ao aperfeiçoamento e alta qualificação dos trabalhos de pesquisas, 

atribuindo prêmios, classificações e publicações dos melhores realizados; 

IX – Apresentar relatórios semestrais das atividades do NEAPJUR junto à coordenação 

geral do Curso; 

X - Tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regulamento; 

XI – Decidir sobre eventuais impasses envolvendo os membros que integram o 

NEAPJUR; 

XII- Resolver e dirimir quaisquer conflitos provenientes das atividades do PROMULTI. 

 

Art.10º. Compete à Secretaria da Coordenação do NEAPJUR: 

I – Receber o depósito dos trabalhos do  NEAPJUR, de acordo com as diretivas da 

coordenação deste Núcleo, mediante protocolo de recebimento; 

II – Promover e realizar a publicação de todos os editais pertinentes à realização dos 

trabalhos do NEAPJUR, tais como a disponibilidade de horários dos professores 

orientadores, editais de financiamentos e chamadas para pesquisas, além dos demais 

documentos a serem requeridos pela coordenação do NEAPJUR; 



III – Disponibilizar e receber formulários institucionais e fichas de inscrição que 

formalizam as atividades dos integrantes da Pesquisa; 

IV – Distribuir aos professores orientadores as fichas individuais e relatórios de 

acompanhamento dos encontros presenciais com seus orientandos, bem como demais 

documentos solicitados pela coordenação; 

V-Proceder às demais atividades necessárias ao bom andamento do NEAPJUR, 

seguindo as diretivas e recomendações da coordenação deste Núcleo. 

 

 

TÍTULO III – Das “Pesquisas propriamente ditas” 

 

Art. 11º. As pesquisas propriamente ditas referem-se a pesquisas institucionais da 

Faculdade Processus, orientadas por professores vinculados à instituição, podendo ser 

realizadas nas modalidades “individuais” e ou “coletivas”; 

§1º. As pesquisas individuais são modalidades de pesquisa em que o professor 

desenvolve projetos de pesquisas com apenas um orientando; ou ainda, sozinho; 

§2º. As pesquisas coletivas são modalidades de pesquisa em que o professor 

desenvolve projetos de pesquisa com mais de um orientando, vinculados a um “Projeto 

de Pesquisa-mãe”, devidamente cadastrado na coordenação do NEAPJUR. 

§3º.  O início das atividades de pesquisa, individuais ou coletivas, para efeitos desse 

regulamento, dá-se a partir do cadastramento do Projeto, pelo professor orientador, 

junto à coordenação do NEAPJUR; 

§4º. As pesquisas, individuais e coletivas, que receberem apoio financeiro da Faculdade 

Processus, deverão ser cadastradas no prazo estabelecido pela coordenação do 

NEAPJUR, bem como atender às demais orientações específicas publicadas em editais 

próprios; 

§5º. As pesquisas, individuais coletivas, que NÃO receberem apoio financeiro da 

Faculdade Processus, poderão ser cadastradas pelo professor orientador a qualquer 

tempo, observando ainda, as demais diretivas específicas publicadas pela coordenação 

do NEAPJUR; 

 

 

Art. 12°. Os Trabalhos de Pesquisas propriamente ditas serão desenvolvidos sob a 

orientação de pelo menos um professor orientador vinculado aos cursos da graduação 

e/ou pós-graduação Latu sensu ou Strictu Sensu da Faculdade Processus; 

§ Único.  Além do professor orientador, o desenvolvimento da pesquisa poderá contar 

com o apoio de colaboradores externos à instituição. 

 



Art. 13°. Todos os alunos da Faculdade Processus, devidamente matriculados, estão 

aptos a se inscreverem para desenvolver projeto de pesquisa institucional nas 

modalidades de pesquisas, individual e/ou coletiva; 

§1º. Nas modalidades em que houver financiamento da Faculdade Processus, a 

inscrição do aluno deverá atender aos prazos e demais exigências publicadas pela 

coordenação do NEPJUR; 

§2º. Nas modalidades em que NÃO houver financiamento da Faculdade Processus, o 

aluno poderá se inscrever a qualquer tempo para pesquisa, a partir do aceite do 

professor orientador, com o devido cadastro na coordenação; 

§3º. O devido cadastro do aluno pesquisador, na área e modalidade de pesquisa, deverá 

ser providenciado pelo professor orientador, junto à coordenação do NEAPJUR, 

atendendo aos prazos e critérios estabelecidos por este regulamento, além de outras 

orientações solicitadas e devidamente publicadas pela coordenação do NEAPJUR;  

 

Art. 14°. A estrutura formal dos projetos de pesquisa elaborados pelo aluno, para a área 

temática escolhida, salvo em caso de estrutura própria oferecida pelo professor 

orientador, deverá observar os critérios de padronização estabelecidos no Manual de 

TCC da Faculdade Processus e demais normas técnicas estabelecidas pela ABNT. 

§ 1°. Os projetos de pesquisas produzidos pelos alunos deverão ser entregues ao 

professor orientador, quem providenciará o cadastramento do aluno no NEAPJUR, em 

conformidade com este regulamento; 

§ 2°. Cabe ao respectivo professor orientador da pesquisa, a avaliação e aprovação dos 

projetos e demais atividades apresentados pelos alunos a partir das normas, prazos e 

demais atividades estabelecidos a partir de seus cronograma e planos de atividades 

cadastrados no núcleo, além dos critérios estabelecidos por este regulamento e demais 

exigências publicados pela coordenação do NEAPJUR; 

§ 3°. A apuração de irregularidades e/ou violação, em quaisquer modalidades, de 

direitos autorais e outras modalidades de fraude, implicará na imediata exclusão do 

aluno nas atividades de pesquisa, além dos demais efeitos apurados pela coordenação 

do NEAPJUR, e demais consequências legais;  

 

Art. 15º. Salvo disposições em contrário publicadas pela coordenação do NEAPJUR, 

todos os projetos de pesquisa cadastrados terão um prazo de desenvolvimento 

mínimo de 01 (um) ano para conclusão e publicação dos resultados; 

§1º. Os alunos que receberem apoio financeiro da Faculdade Processus para o 

desenvolvimento da pesquisa estarão comprometidos a publicarem anualmente, o 

resultado dos trabalhos sob a forma de artigo científico e sob a orientação do professor 

orientador;  

§2º. A não publicação dos resultados da pesquisa, na forma e prazos estabelecidos por 

este regulamento, implicará no desligamento do aluno como membro do projeto/grupo  



de pesquisa, ficando suspenso em relação a participação em outros projetos ou grupos 

por um período de 6 (seis) meses; 

§3º. Em caso de divergências entre orientador e orientando, para efeitos da publicação 

dos resultados da pesquisa, caberá à coordenação do NEAPJUR, dirimir o conflito; 

 

Art. 16°. As atividades de pesquisa são atividades de natureza acadêmica e pressupõem 

a alocação de tempo de ensino dos professores vinculados a Faculdade, para as 

atividades de orientação, sendo como tal remuneradas na forma fixada pela Direção 

Superior da Faculdade Processus, a partir dos prazos e critérios definidos pela 

coordenação do NEAPJUR; 

§ Único. A carga horária de cada professor, destinada ao desenvolvimento das 

atividades Pesquisa, será estabelecida pela coordenação do NEAPJUR e confirmada 

pela coordenação do Curso de Direito; 

 

Art. 17°. O professor orientador tem os seguintes deveres, além das elencadas no art. 

11º do Regulamento do Programa de Iniciação científica: 

I – Cadastrar o (s) Projeto (s) de Pesquisa (s), individuais e ou coletivas, no NEAPJUR, 

atendendo os prazos e demais diretivas da coordenação do Núcleo; 

II- Cadastrar os respectivos alunos orientandos no NEAPJUR na forma e prazos 

estabelecidos pela coordenação do Núcleo, quando houver; 

III-Elaborar o cronograma de encontros e tarefas específicas para o desenvolvimento 

da pesquisa dos orientandos, individuais ou do grupo, observando as determinações e 

prazos definidos pela coordenação; 

IV-Estabelecer e manter atualizadas as vias de comunicação com os respectivos 

orientandos, tais como pastas de informações junto à Xerox da faculdade, no site, nos 

murais da coordenação, na  secretaria do NEAPJUR e outros;  

IV- Atender seus alunos orientandos nos horários previamente fixados e divulgados pela 

secretaria do NEAPJUR; 

V – Acompanhar e registrar nas fichas e relatórios, individuais e ou do grupo, o 

cumprimento das tarefas do cronograma;  

VI- Sempre que possível, publicar anualmente pelo menos dois artigos científicos, como 

resultado das pesquisas desenvolvidas; além das demais atividades solicitadas pela 

coordenação do Núcleo; 

VIII – Presidir os trabalhos de pesquisa apresentados e ou publicados pelos seus 

orientandos; 

X – Participar das reuniões convocadas pelo NEAPJUR, bem como dos encontros de 

capacitação; 

 

Art. 18º. Os alunos pesquisadores têm os seguintes deveres: 



I – Apresentar projeto de pesquisa na área temática, em conformidade com os prazos e 

demais critérios exigidos pelo professor orientador; 

II- Apresentar para o orientador, os dados pessoais e demais informações necessárias 

ao cadastramento do pesquisador e da pesquisa, junto ao NEAPJUR; 

IV – Realizar e entregar os relatórios parciais e integrais sobre as atividades de 

pesquisas desenvolvidas, atendendo aos critérios e prazos estabelecidos pelo professor 

orientador; 

V – Publicar o resultado da pesquisa sob a forma de ARTIGO CIENTÍFICO na forma e 

prazos estabelecidos pelo orientador, e atendendo aos editais publicados pelo 

NEAPJUR; 

VI- Elaborar e publicar os relatórios de pesquisa, parciais e integrais,  de acordo com o 

presente Regulamento, atendendo às normas da ABNT, além do Manual e Regulamento 

do  TCC, no que couber, observadas as instruções do orientador; 

VII- Publicar semestralmente os resultados parciais da pesquisa através de seminários 

e apresentações à comunidade discente, em jornadas acadêmicas ou demais eventos 

dessa natureza, sob a coordenação e orientação do professor orientador; 

VII – Protocolar junto ao NEAPJUR a versão final do artigo científico anual, a ser 

publicado como conclusão e resultado final da pesquisa, nos termos deste regulamento 

e critérios publicados pela coordenação do NEAPJUR; 

IX – Comparecer nas orientações presenciais da pesquisa, conforme data e local 

solicitados pelo orientador; 

X- Cumprir com as atividades e calendários estabelecidos previamente pelo professor 

orientador; 

X – Cumprir este Regulamento. 

Art. 19º. O aluno deve desenvolver seu trabalho de pesquisa, de acordo com as 

determinações do professor orientador e em conformidade com este Regulamento, bem 

como o Manual de TCC da Faculdade Processus e no que for omisso, as normas da 

ABNT. 

§Único. O não cumprimento de quaisquer dispositivos deste artigo autoriza o professor 

orientador a solicitar o desligamento das atividades de orientação, através de 

requerimento escrito e motivado, no prazo institucional. 

 

TÍTULO IV- DAS PUBLICAÇÕES 

 

Art. 20º. As publicações, para efeitos desse Regulamento, referem-se ao principal meio 

de divulgação da produção científica institucional, enquanto resultado dos trabalhos de 

pesquisas , individuais e/ou coletivas, promovidas  e/ou  desenvolvidas pela Faculdade 

Processus. 

§1°. Independentemente dos demais meios de divulgação científica, todas as 

modalidades de pesquisas institucionais, individuais e/ou coletivas, deverão proceder à 



publicação de artigo científico anual, em revistas de publicação da própria Faculdade 

Processus e/ou outras fontes renomadas; 

§ 2°. Caberá a cada pesquisador estudante desenvolver e publicar pelo menos UM 

ARTIGO científico anual, como conclusão dos trabalhos da pesquisa institucional 

realizada; 

§ 3°. Caberá a cada orientador de pesquisa desenvolver e publicar pelo menos DOIS 

ARTIGOS científicos anuais, como resultado das pesquisas institucionais, individuais 

e/ou coletivas, desenvolvidas e ou promovidas pela Faculdade Processus. 

 

Art. 21°. As publicações resultantes das pesquisas institucionais, individuais ou 

coletivas, deverão ser coordenadas e dirigidas pelo respectivo professor orientador da 

pesquisa; 

§ Único.  O professor orientador poderá  participar como único autor, ou coautor, ou 

meramente organizador, das publicações tratadas pelo presente artigo; 

 

TITULO V – Do Aperfeiçoamento e atualização do Professor  

 

Art. 22º.  Tendo em vista o desenvolvimento contínuo e a emancipação intelectual da 

comunidade acadêmica como um todo, a Faculdade Processus respeita e reconhece a 

importância da qualificação do seu corpo docente, proporcionando oportunidades de 

atualização e capacitação ao professor, nas formas previstas e publicadas pela 

coordenação da pesquisa, condicionado ao parecer do Conselho Superior; 

§ Único. A adesão e/ou realização dos programas de aperfeiçoamento e atualizações 

terão implicação nos planos de carreira do corpo discente, de acordo com as diretrizes 

e formulações a serem definidas pela coordenação superior do curso. 

 

TÍTULO VI – DO PROGRAMA “PROMULTI” 

 

Art. 23°. Fica instituído o Projeto Integrador Multidisciplinar de Curso – “PROMULTI”, 

enquanto programa semestral destinado a promover e estimular a integração entre a 

prática jurídica, o ensino, a pesquisa e a extensão, através de projetos integradores 

desenvolvidos por alunos em temáticas específicas; 

§1º. Os projetos integradores deverão desenvolver e aprofundar áreas temáticas 

tratadas simultaneamente pelas atividades de prática jurídica e TCC, tendo como 

produto final os relatórios de pesquisa e produção científica, destinados à publicação; 

§2º. Os alunos participantes dos Projetos Integradores deverão ser indicados por pelo 

menos dois professores das disciplinas em que estiver devidamente matriculado e a sua 

aprovação dependerá da maioria qualificada do Conselho dos Coordenadores, 

formados pelo Coordenador da Extensão, Coordenadora do TCC e Coordenadora da 

Pesquisa; 



§3º. A indicação do aluno deverá ser submetida à Coordenação de Pesquisa até o último 

dia letivo do semestre anterior à realização do Projeto Integrador; 

§4º. Uma vez aprovado a realização do projeto Integrador pelo aluno, este deverá 

depositar ao final do semestre um artigo científico, e/ou demais atividades descritas no 

projeto, para obtenção de 30hs complementares e aproveitamento do conteúdo nas 

respectivas disciplinas; 

§5º. Cabe ao professor orientador a supervisão do projeto e das atividades 

integradoras do aluno, condicionada à aprovação final do Conselho dos 

Coordenadores; 

§6º. Fica a cargo da Coordenação de Pesquisa resolver e dirimir quaisquer conflitos 

provenientes das atividades do PROMULTI; 

 

 
TÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24º. Os Relatórios de Pesquisa e demais artigos provenientes das atividades 

desenvolvidas e previstas por este Regulamento, poderão ser utilizados pelo Curso de 

Direito, com objetivo didático-pedagógico e científico, ressalvados os direitos autorais. 

 

Art. 25º. Em qualquer momento do processo de elaboração, apresentação ou publicação 

dos trabalhos de Pesquisa, uma vez constatado pelo professor orientador, e/ou 

terceiros, a existência de irregularidades no processo de elaboração dos trabalhos, tais 

como plágio, comercialização e/ou quaisquer outros tipos de fraudes durante a 

elaboração, será constituída Comissão Especial de Sindicância, pela coordenação do 

NEAPJUR, a fim de apurar os fatos e aplicar as consequências previstas neste 

Regulamento; 

§ 1°. A referida comissão poderá ser dispensada e ou substituída por procedimento 

específico,  de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Coordenação do Núcleo.  

 

Art. 26º. As situações que não estejam previstas neste Regulamento serão analisadas 

e decididas pela coordenação do Núcleo de Estudos Aprofundados e Pesquisa Jurídica- 

NEAPJUR. 

 

Art. 27º. Este Regulamento entra em vigor nesta data, por aprovação pelo NDE, 

Colegiado do Curso e Conselho do Curso de Direito da Faculdade Processus, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Brasília,  22 de  abril de 2013. 

 


