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A Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

reunida em 06 de março de 2014, resolveu aprovar a seguinte 

 

DELIBERAÇÃO  CPq-FD n. 01/2014 

 

Fixa critérios para o desenvolvimento e avaliação 

 do Programa de Iniciação Científica 

 

 

Artigo 1º - O Programa de Iniciação Científica é voltado ao desenvolvimento do 

pensamento científico nos estudantes de graduação e consiste no desenvolvimento de 

pesquisa sob a orientação de docente da Faculdade de Direito da USP. 

 

Artigo 2º - O programa terá duração normal de 12 (doze) meses, podendo haver 

renovações, desde que autorizado pelas instâncias pertinentes. Entende-se por 

renovações as solicitações subsequentes de ingresso no programa de iniciação científica 

pelos mesmos orientadores e alunos, ainda que haja substituição do projeto de pesquisa.  

Parágrafo único – Os pedidos de renovação realizados por alunos matriculados no 

último ano do curso de graduação não estão sujeitos ao prazo de duração previsto no 

caput.  

Artigo 3º - Podem participar do programa, tendo reconhecidas suas atividades de 

pesquisa pela Unidade, os alunos aprovados no âmbito do Programa Institucional de 

Iniciação Científica da USP – PIBIC, bem como os bolsistas aprovados nesse âmbito 

por instituições de fomento à pesquisa, tais como a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP. 

Parágrafo único – A Comissão de Pesquisa poderá excepcionalmente admitir o ingresso 

no Programa de aluno que apresente projeto de iniciação científica na modalidade “sem 

bolsa”, desde que sejam verificados o mérito da pesquisa proposta e a possibilidade de 

seu pleno desenvolvimento, a despeito da eventual participação ou envolvimento do 

candidato em outra atividade.    
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Do orientador 

  

 

Artigo 4º - A solicitação de ingresso no programa deverá será encaminhada à Comissão 

de Pesquisa pelo docente responsável, que providenciará os meios necessários à 

realização das atividades de pesquisa.   

 

Artigo 5º - O orientador deverá ter experiência em orientação de pesquisa, 

produtividade reconhecida e recente, e apresentar afinidade com a área do saber na qual 

o projeto se realiza.  

 

Artigo 6º - Excepcionalmente, a critério da Comissão de Pesquisa, será permitida a 

orientação por pós-doutorando inscrito no Programa de Pós-Doutorado da Faculdade de 

Direito, devendo-se observar, nessa hipótese, que o prazo de vigência do respectivo 

Programa seja maior ou igual ao do Programa de Iniciação Científica. 

 

Artigo 7º - Professores aposentados poderão orientar o programa, desde que apresentem 

“Termo de adesão e permissão de uso”, devidamente aprovados pelas instâncias 

pertinentes. 

 

Artigo 8º - O programa poderá ser co-orientado por docentes de distintos 

Departamentos da Unidade, bem como por docentes de Unidades distintas da USP, 

permanecendo no último caso como responsável principal o docente da Faculdade de 

Direito.  

Artigo 9º - Além de ser responsável pelo bom desenvolvimento da pesquisa, cabe ao 

orientador participar, como membro de mesa de debate e avaliador, de eventos voltados 

à divulgação e discussão dos resultados das investigações no âmbito de iniciação 

científica organizados pela Unidade, bem como pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP.  
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Artigo 10 - O orientador poderá solicitar à Comissão de Pesquisa a exclusão do 

pesquisador do Programa de Iniciação Científica, de forma justificada, em caso do não 

cumprimento, pelo último, dos deveres de dedicação à pesquisa e de apresentação de 

resultados da investigação.   

Do pesquisador 

 

Artigo 11 - Podem participar do Programa de Iniciação Científica alunos regularmente 

matriculados no curso de graduação da Faculdade de Direito, que possuam bom 

desempenho acadêmico atestado por seu histórico escolar e que tenham cursado 

disciplinas suficientes para o bom desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

Artigo 12 - Cumpre ao pesquisador desenvolver o projeto de iniciação científica com 

dedicação, observando os critérios exigidos pelo orientador e apresentando relatórios 

parcial (após 06 meses do início do programa) e final (após 12 meses do início do 

programa) de atividades. 

§ 1º - Nos casos de pesquisas desenvolvidas por alunos matriculados no último ano do 

curso de graduação, poderá haver entrega antecipada do relatório final, em prazo fixado 

pela Comissão de Pesquisa, a fim de permitir a competente avaliação.  

§ 2º - Além dos relatórios de atividades, o pesquisador tem o compromisso de 

apresentar os resultados científicos obtidos em eventos organizados pela Universidade 

para este fim, tais como o Simpósio de Iniciação Científica da Faculdade de Direito e o 

Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP. 

 

Do ingresso no Programa de Iniciação Científica 

Artigo 13 - Os requisitos para ingresso no Programa Institucional de Iniciação 

Científica serão divulgados anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, por 

meio de Edital de abertura de inscrições.  
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Artigo 14 - A fim de possibilitar uma avaliação mais aprofundada pela Comissão de 

Pesquisa acerca da pesquisa proposta, além do preenchimento dos requisitos exigidos 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa, os projetos apresentados deverão possuir entre 15 e 20 

páginas, contando com os seguintes itens: 

I – Introdução e justificativa 

II - Objetivos 

III - Plano de trabalho e cronograma de sua execução 

IV - Metodologia 

V - Síntese da bibliografia fundamental   

Artigo 15 - Em razão do objetivo do Programa de Iniciação Científica, privilegiar-se-ão 

as solicitações com dedicação exclusiva às atividades de pesquisa. Excepcionalmente, e 

com independência em relação ao Programa Institucional de Iniciação Científica da 

USP – PIBIC poderão ser aceitos pedidos desprovidos de bolsa e/ou sem dedicação 

exclusiva, após a análise de mérito pela Comissão de Pesquisa. Nessa hipótese, 

deverá o orientador responsável instruir o projeto de pesquisa apresentado com parecer 

fundamentado, justificando o mérito da investigação proposta e a possibilidade de seu 

bom desenvolvimento pelo aluno pesquisador.   

§ 1º - Os candidatos ao Programa de Iniciação Científica na modalidade “sem bolsa”, 

não compreendidos pelo Programa Institucional da USP – PIBIC, poderão apresentar 

projetos de pesquisa atender aos mesmos requisitos fixados pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa da USP, aqueles referentes à dedicação exclusiva à pesquisa.  

§ 2º – No caso de aprovação do programa de iniciação científica sem dedicação 

exclusiva, o aluno deverá dedicar-se no mínimo 24 horas semanais às atividades de 

pesquisa. 
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Da avaliação da pesquisa 

Artigo 16 - A avaliação da iniciação científica realizada dar-se-á por meio da 

apresentação dos seguintes documentos pelo pesquisador: 

I – Relatório Parcial, a ser apresentado após 06 meses de pesquisa; 

II – Relatório Final, a ser apresentado ao término do prazo de 12 meses de pesquisa 

§ 1º - O orientador poderá instituir ainda outros critérios para avaliação do aluno. 

§ 2º - Os Relatórios Parcial e Final devem contemplar introdução; objetivos; 

metodologia; resultados parciais ou finais; e análise, e deverão ser instruídos com a 

avaliação do orientador, bem como com a auto-avaliação do pesquisador sobre o 

Programa. 

§ 3º - Em cada um dos relatórios de atividades, o pesquisador deve demonstrar 

dedicação à pesquisa, evidenciando raciocínio analítico e crítico sobre o tema, bem 

como abordagem bibliográfica compatível com os propósitos da investigação. 

§ 4º - No Relatório Final, o pesquisador deve observar o limite mínimo de 50 

(cinquenta) páginas (excluídos anexos, bibliografia, bem como outros elementos pré-

textuais), comprovando o fiel cumprimento do cronograma de atividades proposto no 

projeto de pesquisa aprovado.  

 

Artigo 17 - A não apresentação de relatório de atividades pelo pesquisador implicará a 

suspensão do Programa de Iniciação Científica até sua efetiva entrega à Comissão de 

Pesquisa. Decorridos 2 (dois) meses da inércia do pesquisador acerca da apresentação 

de relatório de atividades e não havendo motivo justificado para tanto, o Programa será 

automaticamente cancelado, não sendo reconhecidas atividades parcialmente 

desenvolvidas. 

 

Artigo 18 - Ambos os relatórios de atividades apresentados serão submetidos à 

avaliação por parecerista “ad hoc” nomeado pela Comissão de Pesquisa. 

§ 1º - No Relatório Parcial, o parecerista emitirá juízo fundamentado, analisando a 

pesquisa em andamento como “satisfatória” ou “insatisfatória”, e, neste último caso, 

indicando os aspectos a serem aperfeiçoados, os quais constituirão elementos de 

apreciação no Relatório Final. 
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§ 2º - No Relatório Final, o parecerista emitirá juízo fundamentado de aprovação ou 

reprovação, levando em consideração os aspectos apontados em relação à avaliação do 

Relatório parcial.  

 

Artigo 19 - Em caso de reprovação do Relatório final, o pesquisador terá 60 (sessenta) 

dias para apresentar novo Relatório, contados da data da ciência do parecer. 

 

Artigo 20 - A aprovação do Relatório final equivalerá à aprovação do aluno nas 

disciplinas “Atividades de Pesquisa I e II”. 

 

Artigo 21 - Os recursos das decisões da Comissão de Pesquisa deverão ser interpostos 

no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da ciência pelo interessado.  

 

Artigo 22 - Os casos omissos serão deliberados por esta Comissão.  

 

Artigo 23 - Esta Deliberação entre em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos 

processos em trâmite no que couber.  

 

São Paulo, 06 de março de 2014. 

 

Professora Associada Ana Elisa Liberatore S. Bechara 

Presidente da Comissão de Pesquisa 


