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COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 
 
 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PESQUISA E TRABALHO DE CURSO 
 
 
 

Estabelece o regulamento do Núcleo de Pesquisa e 
Trabalho de Curso (NPTC) da Faculdade Estácio de 
Sá de Vitória e complementa as Normas Gerais para 
Regulamentação das Atividades de Pesquisa nas 
Faculdades Estácio de Sá de Vitória - ES. 

 
 
O Coordenador do Curso de Direito, no uso das atribuições que lhe confere o art. 36, incisos 
I, III e IX do Regimento Geral da Faculdade Estácio de Sá de Vitória, ouvido o N.D.E. – Núcleo 
Docente Estruturante, determina: 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1°. Este regulamento é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da 
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA, na condição de ANEXO, e tem por finalidade disciplinar 
no âmbito do Curso de Direito, a forma de cumprimento da legislação vigente referente às 
diretrizes curriculares e os conteúdos do Curso Jurídico, especialmente no que se refere às 
atividades de pesquisa, bem como a organização do respectivo Núcleo de Pesquisa e Trabalho 
de Curso - NPTC, disciplinando suas atribuições. 
 
Art. 2º. O presente regulamento está submetido, no que couber, às Normas Gerais para 
Regulamentação das Atividades de Pesquisa nas Faculdades Estácio de Sá do Espírito Santo, 
bem como ao Regulamento do Programa de Iniciação Científica – PIC. 
 
Art. 3º. Pesquisa é entendida como uma mediação necessária para a funcionalidade do tripé 
educativo – ensino, pesquisa e extensão – com vistas a promover uma produção de 
conhecimentos que permita aos sujeitos inseridos protagonizarem o ato criativo de 
desenvolvimento, objetivo-subjetivo das ideias a partir da aplicação de métodos de análise 
específicos.  
 
Art. 4°. As atividades de pesquisa, bem como a elaboração do trabalho de conclusão de curso 
são componentes curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do graduando, 
cujo conteúdo e exercício agregam novos saberes e representa ampliação e/ou 
aprofundamento nos conhecimentos dos discentes, nas áreas pesquisadas, incluindo a prática 
de estudos e atividades independentes, transversais, de interdisciplinaridade, especialmente 
nas relações com o mercado de trabalho e inovações normativas que auxiliam ações de 
extensão junto à comunidade. 
 
Art. 5°. As pesquisas desenvolvidas no NPTC serão conduzidas através de projetos de 
pesquisa a serem elaborados e executados por docentes, ou alunos sob orientação docente, 
nos termos do presente regulamento. 
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CAPÍTULO II 
 

Das Atribuições e da Organização do NPTC 
 
Art. 6°. O NPTC tem como atribuições: 
I. Proposição e desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa no âmbito do 

Colegiado do curso de Direito. 
II. Constituição de fóruns e grupos de estudos temáticos vinculados às linhas de pesquisa do 

Curso de Direito. 
III. Organização de eventos de natureza acadêmico-científica, de capacitação de discentes e 

docentes para pesquisa e sua orientação, bem como eventos de publicação e divulgação 
dos resultados das pesquisas desenvolvidas. 

IV. Organização e publicação da Revista JURES, do Curso de Direito da Faculdade Estácio de 
Sá de Vitória – FESV, para disseminação de sua produção científica e de outros 
pesquisadores da área. 

V. Organização das disciplinas de trabalho de curso, bem como arquivo das produções 
acadêmico-científicas dos graduandos em Direito. 

VI. Distribuição dos professores orientadores dos trabalhos de conclusão de curso e 
acompanhamento das orientações. 

 
Art. 7º. A coordenação do NPTC está diretamente ligada à Coordenação Geral e ao Colegiado 
do Curso de Direito e é órgão executivo auxiliar na política educacional da FACULDADE ESTÁCIO 

DE SÁ DE VITÓRIA. 
 
§ 1° O professor coordenador do NPTC com, no mínimo, pós-graduação em nível de 
especialização, será indicado pelo Coordenador do Curso de Direito e admitido pela 
mantenedora. 
 
Art. 8º. O fomento e controle das atividades de pesquisa e execução dos trabalhos de 
conclusão de curso ficarão a cargo desse núcleo específico, cujo professor coordenador tem 
por atribuições: 
 

I. Estimular o desenvolvimento intelectual dos alunos do Curso de Direito, disponibilizando 
acesso a novos saberes e aprimorando as habilidades e os conhecimentos gerais e 
técnico-jurídicos indispensáveis à formação do bacharel, por meio da promoção direta ou 
associada a outros setores e departamentos, de atividades de capacitação para iniciação 
científica; 

II. Sugerir, planejar e executar atividades institucionais que tenham por fim viabilizar o 
cumprimento das atividades de pesquisa; 

III. Encaminhar o cronograma geral do Programa de Iniciação Científica – PIC, aos 
professores do curso de Direito; 

IV. Receber os planos de orientação e relatórios dos professores orientadores de trabalhos de 
conclusão de curso e acompanhar a avaliação dos trabalhos; 

V. Manter em arquivo próprio e individualizado, em articulação com a Biblioteca, os trabalhos 
de conclusão de curso, que correspondem a requisito essencial para obtenção do grau de 
bacharel em Direito, até 3 anos após a colação de grau; 

VI. Informar à Coordenação do Curso de Direito, após o encerramento de cada semestre 
letivo, por meio de documento assinado, relatório das atividades de pesquisa realizadas 
naquele semestre, bem como a publicação do resultado das pesquisas; 

VII. Realizar as reuniões estabelecidas no cronograma do Núcleo de Pesquisa e Trabalho de 
Curso com os docentes e discentes, bem como com os coordenadores dos núcleos 
jurídicos; 
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VIII. Manter sob sua responsabilidade direta a condução da Revista JURES, bem como seu 
acervo de publicações e demais informações veiculadas, bem como arquivos que instruem 
a história da revista. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 9º. O Núcleo de Pesquisa e Trabalho de Curso tem por objetivos: 
I. Desenvolver o pensar científico através do interesse dos corpos docente e discente pela 

pesquisa científica; 
II. Gerar oportunidades para o aprofundamento conceitual e prático na metodologia científica 

através do exercício da pesquisa; 
III. Estimular o envolvimento do corpo docente nos projetos de pesquisa através de atividades 

de orientação e produção científica; 
IV. Contribuir para a construção do pensamento crítico e do rigor científico entre os elementos 

da comunidade acadêmica; 
V. Ampliar a inserção da comunidade acadêmica em temáticas e questões problematizantes 

de relevância para a comunidade e a sociedade em geral, dando, assim, um caráter 
extensionista à pesquisa; 

VI. Construir coletivamente o conhecimento entre educadores e educandos, com a intenção de 
consolidar textos, debates e projetos que ajudem a comunidade científica Estácio de Sá a 
instrumentalizar a sociedade capixaba com bons subsídios teórico-práticos sobre as 
múltiplas potencialidades do desenvolvimento local dentro do contexto global; 

VII. Promover a pesquisa e a iniciação científica como um fazer necessário do ato educativo, e 
renovador em termos de explicação social, política e cultural sobre a complexa realidade; 

VIII.  Aproximar pesquisadores entre si para, em dialogicidade, desenvolverem textos, debates, 
questionamentos que suscitem a continuidade da produção científica no âmbito acadêmico 
e sua publicação nos veículos apropriados de disseminação do conhecimento. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS LINHAS DE PESQUISA 
 
Art. 10. As linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa e Trabalho de Curso 
deverão pautar-se sobre temas relacionados a ciência jurídica e sociais, devendo apresentar 
relevância prática ou teórica para a construção do conhecimento. 
 
Parágrafo único. As linhas de pesquisas serão definidas periodicamente e em conjunto pelo 
coordenador do NPTC, pelo coordenador do curso de Direito e pelo corpo docente em reunião 
de colegiado. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS PARTICIPANTES 
 
Art. 11. O Núcleo de Pesquisa e Trabalho de Curso é composto por professores 
pesquisadores, estudantes, e profissionais das áreas investigadas na condição de membros 
colaboradores. 
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Parágrafo único. Serão considerados membros colaboradores todos aqueles que, mediante a 
institucionalização de parcerias, contribuírem para execução das pesquisas realizadas pelo 
NPTC.  
 
Art. 12. As condições de participação para inscrição de projetos de Pesquisa obedecerão aos 
seguintes requisitos: 
 
I - Do professor orientador: 
a) ser professor da Faculdades Estácio de Sá; 
b) possuir experiência na área de pesquisa; 
c) possuir a titulação adequada (no mínimo, deverá ter concluído programa de Pós-Graduação 
“lato sensu” – especialização). 
 
II - Do aluno pesquisador: 
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da Faculdade Estácio de Sá de 
Vitória; 
b) dedicar, pelo menos, 2 horas semanais às atividades de pesquisa. 
 
III - Do projeto: 
a) ser proposto por professor da Instituição, possibilitando a participação de membros do corpo 
docente ou discente; 
b) possuir mérito científico; 
c) ser cumulativamente de interesse da instituição, da comunidade local ou regional; 
 
Parágrafo único. Alunos que não estejam cursando Direito poderão participar dos projetos de 
iniciação científica do NPTC, desde que em parceria com alunos do curso de direito em 
pesquisas que investiguem objetos interdisciplinares/multidisciplinares ou transdisciplinares. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
Art. 13. São atribuições do professor-pesquisador: 

I. Elaborar um plano de pesquisa e protocolizá-lo junto ao Núcleo de Pesquisa e Trabalho 
de Curso de acordo com o cronograma anual proposto pelo coordenador do núcleo; 

II. Desenvolver as atividades relacionadas ao projeto de pesquisa de acordo com o 
cronograma apresentado pelo professor pesquisador e aprovado pelo Núcleo de 
Pesquisa. 

III. Orientar os alunos selecionados (se houver), indicando as tarefas a serem realizadas e 
supervisionando sua execução; 

IV. Avaliar o desempenho de seus orientandos (se houver); 
V. Apresentar relatórios semestrais das atividades para o NPTC; 
VI. Mencionar a condição de professor pesquisador ou orientador de Iniciação Científica do 

NPTC em toda divulgação dos resultados da pesquisa e registrar no Currículo Lattes. 
 
Art. 14. São atribuições do aluno-pesquisador: 

I. Cumprir a carga horária estabelecida, em horário fixado pelo professor orientador, não 
conflitante com suas obrigações discentes; 

II. Desenvolver trabalho de iniciação à pesquisa científica e de aprofundamento do 
conhecimento; 

III. Elaborar e apresentar, sob orientação do professor, trabalhos em eventos ou congressos; 
IV. Participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de Iniciação Científica; 
V. Desempenhar suas funções durante o ano letivo; 
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VI. Guardar sigilo das informações relativas à pesquisa, durante seu desenvolvimento; 
VII. Mencionar as condições de aluno-pesquisador do NPTC em toda divulgação dos 

resultados de pesquisa e registrar no currículo Lattes. 
 
Art. 15. São atribuições do membro colaborador: 
I. Institucionalizar, por escrito, o tipo de colaboração que será realizada, bem como sua 

finalidade. 
II. Colaborar com a investigação e autorizar a publicação dos dados resultados da pesquisa. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DOS PROJETOS DE PESQUISA 
 
Art. 16. Os professores-pesquisadores deverão inscrever seus projetos de pesquisa junto à 
Coordenadoria do NPTC para o cumprimento dos objetivos do Núcleo, e garantir as seguintes 
finalidades: 
a. Manutenção de uma base de dados centralizada das iniciativas de pesquisa do colegiado 

do Curso de Direito, para fins de controle, divulgação e relatórios oficiais; 
b. Solicitação de benefícios que envolvam seleção por mérito, como bolsas de iniciação 

científica e recursos financeiros, como previsto no Regulamento do Programa de Iniciação 
Científica das Faculdades Estácio de Sá do Espírito Santo – PIC. 

 
Parágrafo único. O mérito técnico-científico dos projetos cadastrados, para fins de atribuição de 
bolsas de investigação científica será avaliado pela Câmara de Pesquisa da Faculdade Estácio 
de Sá de Vitória, conforme regulamento do PIC. 
 
Art. 17. O encaminhamento dos projetos será feito em fluxo contínuo, através de formulário 
próprio, dentro do modelo pré-estabelecido pelo Programa de Iniciação Científica das 
Faculdades Estácio de Sá do Espírito Santo – PIC. 
 
Art. 18. Os projetos não deverão ser desenvolvidos por tempo menor que seis meses, nem 
maior que 2 (dois) anos. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DO REGISTRO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 
 
Art. 19. A participação em projeto de iniciação científica deverá constar no histórico escolar do 
aluno e os relatórios parciais de acompanhamento, bem como os relatórios finais serão 
arquivados no NPTC. 
 
Parágrafo único. O relatório final dos projetos de iniciação científica deve ser submetido à 
avaliação de veículos de publicação de obras científicas. 
 
Art. 20. Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão arquivados em arquivo suspenso, 
individualizado por aluno, até a conclusão do Relatório de Pesquisa, que será juntado à 
produção da turma concluinte e arquivado como obra coletiva na Biblioteca da Instituição ou no 
próprio NPTC, conforme avaliação do coordenador do núcleo. 
 
 

CAPÍTULO IX 
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DA REVISTA JURES 
 
Art. 21. A Revista JURES é um veículo eletrônico de disseminação do conhecimento científico 
jurídico e das ciências sociais, vinculado ao Curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá de 
Vitória, de acesso público tanto para leitura como para publicações, obedecidas suas regras 
próprias. 
 
Art. 22. O Coordenador do N.P.T.C. é também editor da Revista JURES, tendo sob sua 
responsabilidade a coordenação, editoração, publicação e guarda de documentos e acervos da 
Revista. 
 
Art. 23. A Revista JURES possui regras próprias para publicação, as quais são definidas pelo 
seu Conselho Editorial e constam das próprias publicações e no ambiente de hospedagem da 
revista. 
 
Parágrafo Único. O Conselho Editorial da Revista é composto por professores da FESV e 
professores convidados, escolhidos de comum acordo pela Coordenação do N.P.T.C. e pela 
Coordenação Geral do Curso de Direito. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 24. O aluno que não concluir o relatório final da pesquisa dentro do prazo estabelecido no 
cronograma de execução será desligado do programa de iniciação científica. 
 
Art. 25. Os casos omissos e as interpretações que se fizerem necessárias acerca do presente 
regulamento, serão resolvidos com observância do Regimento Geral da FACULDADE ESTÁCIO DE 

SÁ DE VITÓRIA, bem como das Normas Gerais para Regulamentação das Atividades de 
Pesquisa nas Faculdades Estácio de Sá do Espírito Santo e a legislação educacional 
pertinente. 
 
§ 1° É da competência do Coordenador do Curso de Direito decidir em primeira instância os 
recursos originados das decisões do professor coordenador do Núcleo de Pesquisa e Trabalho 
de Curso. 
 
§ 2° As demais instâncias recursais são determinadas pelo Regimento Geral da FACULDADE 

ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA. 
 
Art. 26. O presente regulamento revoga as disposições anteriores e entrará em vigor na data 
da sua aprovação pelo órgão colegiado competente.  
 
 
 
Colegiado do Curso de Direito 
 
 
 
CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Presidente 


