FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA – FADIVA
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE MONOGRAFIA E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

I – Dos objetivos

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade de Direito de Varginha –
FADIVA – tem os seguintes objetivos:
1.1 Divulgar os Projetos de Pesquisa e Extensão desenvolvidos na FADIVA
1.2 Promover o processo de construção do conhecimento através da pesquisa
e da extensão;
1.3 Desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos;
1.4 Fomentar e estimular publicações de artigos científicos dos alunos,
Professores, funcionários, ex-alunos e colaboradores das instituições de ensino
superior,

Centros

e

Fundações

de

Pesquisa

e

Organizações

não

Governamentais.
1.5

Integrar a FADIVA à comunidade, canalizando o conhecimento

científico/jurídico e cultural do aluno para o benefício social, através da
publicação de trabalhos de investigação científica no campo do Direito.

II - Da Seleção

Será aberto um Edital para preenchimento das vagas; poderão candidatar-se
os alunos regularmente matriculados na Faculdade de Direito de Varginha;
Professores, funcionários, Ex-alunos e colaboradores de outras Universidades.

III – Do Programa

O Programa de Iniciação à Investigação Científica destina-se aos alunos do
Curso de Direito da Faculdade de Direito de Varginha, Professores,
funcionários, Ex-alunos e colaboradores de outras Universidades.

Atividades serão as seguintes:

3.1 Apoio na elaboração dos projetos de Investigação Científica
3.2 Divulgação dos preceitos da ética
3.3 Elaboração, execução e apresentação de Projetos de Investigação
Científica em andamento e de novas Propostas.
As atividades serão orientadas e coordenadas pelo Coordenador do Núcleo de
Monografia e Iniciação Científica com apoio dos demais professores que atuam
na Instituição.

IV Das Atividades do Orientador

Ao professor orientador, cabe:
4.1 Incentivar, acompanhar e orientar o aluno nas atividades de pesquisa
4.2 Avaliar o desempenho do aluno nas atividades exercidas
4.3 Encaminhar á Coordenação de Monografia e Iniciação Científica relatório
semestral de atividades, acompanhado de:
1

Avaliação dos alunos quanto ao desempenho científico;

2

Avaliação do projeto desenvolvido tendo em vista a sua continuidade;

3

Garantir a apresentação do trabalho desenvolvido em jornada científica

interna ou externa.

V Das Atividades do Aluno

Ao aluno compete:
5.1 Elaborar sob a orientação do Professor/orientador trabalho de pesquisa e
ou atividade correlacionada ao Programa de Iniciação Científica da Instituição;
5.2 Apresentar ao Núcleo de Monografia e Iniciação Científica o trabalho de
pesquisa desenvolvido (Artigos jurídicos, Resenhas, Resumos, Projetos de
Pesquisa) conforme os prazos estipulados nos Editais de seleção;
5.3 Apresentar o trabalho desenvolvido em Eventos científicos internos ou
externos à Faculdade de Direito de Varginha.

VI Do Acompanhamento do Programa

A Coordenação do Núcleo de Monografia e Iniciação Científica deverá
encaminhar à Diretoria da Faculdade, no início de cada semestre, um relatório
analítico do Programa, destacando entre outros elementos a abrangência (área
e subárea envolvidas) projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento, número
de alunos envolvidos, desempenho dos alunos, avaliação do desenvolvimento
das atividades de Pesquisas e o impacto do Programa de Iniciação Científica
em termos de melhoria do curso.

Varginha, 2 de maio de 2011.
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Coordenação do Núcleo de Monografia Iniciação Científica

