
 

 

 
 
 
 
 

Regulamento do Núcleo de Pesquisa e  
Desenvolvimento da UniEVANGÉLICA - NPDU 

 
 
 
DO NOME, DA FUNÇÃO E DO VINCULO INSTITUCIONAL 
 
Art.1 O Núcleo de Pesquisa da Faculdade de Direito da Unievangélica 
(NPDU) é um setor avançado de estudos e pesquisas, destinado a coordenar e 
implementar políticas e ações na área especificada, fornecendo condições 
técnicas para o desenvolvimento de atividades de pesquisa do curso de Direito 
e também de pesquisas interdisciplinares na temática adotada pelo NPDU. 
Art.2 O NPDU é subordinado à diretoria do curso de Direito, seguindo, 
portanto, as normas internas administrativas e acadêmicas. 
Art.3 O NPDU trabalhará em parceria com a pró-reitoria de pós-graduação, 
pesquisa e extensão no que tange ao programa de Iniciação científica (BIC) e o 
Programa de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC) referentes ao curso de 
Direito. 
Art.4 Subordinam-se ao NPDU: os programas e convênios estabelecidos pelo 
NPDU. 
 
DOS OBJETIVOS 
 
Art.4 São objetivos do NPDU: 
I – elaborar e operacionalizar estratégias para o desenvolvimento da pesquisa 
institucional, levando a um crescimento ordenado das atividades de pesquisa e 
de publicações científicas qualificadas; 
I – fomentar o desenvolvimento das atividades de pesquisa que envolvam 
pesquisadores da Faculdade de Direito,  estimulando o debate, a pesquisa, a 
produção e a avaliação do conhecimento através de programas, projetos, 
cursos e grupos de estudo; 
II – organizar as pesquisas desenvolvidas no curso de Direito, canalizando-as 
para as linhas de pesquisa adotadas pelo NPDU; 
III – incentivar e monitorar publicações das pesquisas em periódicos nacionais 
e internacionais, livros, manuais e coletâneas, bem como a participação em 
congressos, simpósios e outros eventos científicos; 
IV – Manter completa sintonia com os demais departamentos da Faculdade de 
Direito, desenvolvendo atividades conjuntas. 
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DA COMPETÊNCIA 
 
Art.5 São competências do NPDU: 
I – regularizar, acompanhar e validar as pesquisas realizadas no curso de 
direito, resguardando a instituição de violações éticas e, ainda, buscando 
consolidá-las em relação aos seus conteúdos e formatação metodológica; 
II – analisar e emitir parecer técnico (direcionado à coordenação de pesquisa 
da UniEvangélica) sobre a viabilidade, oportunidade e validade dos projetos e 
relatórios submetidos ao BIC e ao PIBIC; 
III – auxiliar e orientar a criação de Grupos de Pesquisa e suas respectivas 
linhas, a fim de submetê-los à coordenação de pesquisa da UniEvangélica que 
poderá registrá-los ou não no CNPq; 
IV – zelar pela quantidade e pela qualidade de publicações dos docentes e 
discentes do curso de Direito em veículos de divulgação científica e 
participação em eventos, dando preferência aos veículos científicos que 
possuam qualificação QUALIS (A, B ou C) do CNPq; 
V – apoiar ou realizar eventos técnico-científicos para divulgação da produção 
científica de pesquisadores e alunos, da graduação e da pós-graduação; 
VI – buscar parcerias com Instituições de pesquisa, empresas privadas,órgãos 
públicos, ONGs, nacionais e internacionais, visando captar recursos, trocar 
informações, obter cursos e estágios e outros que atendam ao objetivo de 
aumentar a produção científica e consolidar as linhas de pesquisa do NPDU; 
VII – encaminhar com a periodicidade, que lhe for determinada, relatório de 
suas atividades à diretoria do curso de Direito. 
 
DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
 
Art 6. São membros do NPDU todos os alunos e  professores graduados e 
pós-graduados, da UniEvangélica, que se dispuserem a participar de qualquer 
atividade de pesquisa, desde que sigam os eixos de pesquisa do NPDU. 
Art. 7. Os eixos de pesquisa, bem como a temática de concentração dos 
trabalhos do núcleo, serão escolhidos em um conselho formado pelo diretor do 
curso de Direito, coordenação pedagógica do curso de Direito, coordenador do 
NPDU e o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
Art.8. A escolha dos eixos de pesquisa e da temática de concentração será 
realizada de dois em dois anos, podendo ser mantida por tempo indeterminado 
desde que a decisão seja ratificada pelo conselho. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.7 O cadastro e o descadastro dos membros do NPDU serão feitos 
mediante solicitação escrita do requerente, seja ele professor ou aluno, desta 
instituição. 
Art.8 O NPDU será coordenado por um professor doutor, indicado pelo diretor 
do curso de Direito. 
Art.9 Ao coordenador do NPDU caberá propor e supervisionar as atividades 
de pesquisa, zelar pela adequação e qualidade das atividades e convocar 
reuniões. 
 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
Art.10 Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela direção do Curso 
de Direito da Unievangélica e o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
 
 
 
 
 
 
 


