
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

REGIMENTO INTERNO 

PROJETO PESQUISA EMPÍRICA E JURIMETRIA – PROPED/UNIFOR (3632) 

 
EQUIPE DO PROJETO:  
COORDENADORA:  
Profª Dra. Mariana Dionísio de Andrade (Centro de Ciências Jurídicas - CCJ)  
 
COORDENADOR:  
Prof. Ms. Eduardo Régis Girão de Castro Pinto (Centro de Ciências Jurídicas - CCJ) 
 
Pesquisadores voluntários e bolsista 
 
 
LINHAS DE PESQUISA DO PROJETO: 
 
1) Comportamento do Poder Judiciário e jurimetria 
2) Estudos empíricos em Direito Contratual e Responsabilidade Civil 
3) Pesquisa empírica em políticas públicas 
4) Inovações e desenvolvimento tecnológico no Poder Judiciário 
5) Proteção e segurança da pessoa e o desenvolvimento digital 
6) Ensino jurídico e metodologias ativas 

 
 

TERMOS DO REGIMENTO INTERNO PROPED/UNIFOR 
 

Artigo 1º - DOS OBJETIVOS  

O presente Regimento Interno PROPED / UNIFOR estabelece as normas que devem ser obedecidas por todos os pesquisadores 
para certificação pela UNIFOR e atualização do cadastramento no Diretório de Grupos de Pesquisas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Além disso, regula os procedimentos e rotinas de trabalho dos 
pesquisadores do PROJETO PESQUISA EMPÍRICA E JURIMETRIA, para que as iniciativas promovidas sejam institucionalmente 
válidas. 

Artigo 2º - DA VIGÊNCIA DO PROJETO 

O PROJETO PESQUISA EMPÍRICA E JURIMETRIA (Projeto n. 3632, Edital PROBIC/FEQ 29/2021) possui vigência de 12 (doze) 
meses. 

Artigo 3º - DA COMPOSIÇÃO E COORDENAÇÃO 

O PROJETO PESQUISA EMPÍRICA E JURIMETRIA conta com estrutura organizacional liderada por 02 (dois) professores (com 
titulação como doutor e doutorando), ambos com vínculo formal com a Universidade de Fortaleza - UNIFOR, 01 (um) bolsista 
de iniciação científica, além de pesquisadores voluntários (graduandos a partir do 4º semestre letivo e acadêmicos de cursos de 
Pós-Graduação lato e stricto sensu) para a realização de atividades de pesquisa, ensino e cooperação técnica.  

Artigo 4º - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES 

I - Promover encontros periódicos de orientação junto aos alunos pesquisadores, estimulando o caráter científico da pesquisa e 
auxiliando a divulgar a produção científica. 

II - Promover o estudo do direito, do processo e do procedimento sob a perspectiva empírica, a partir da construção de banco 
de dados, coleta e tratamento de informações primárias e secundárias. Estimular os alunos participantes à análise prática dos 
institutos processuais e temáticas afetas à proteção da pessoa nas relações privadas, ampliando a pesquisa aplicada e 
propiciando o desenvolvimento de produção científica de alto impacto. 

III - Zelar pela integração entre os alunos participantes, evitando confrontos nocivos à produção científica ou debates inúteis ao 



 

 

progresso acadêmico, e contribuindo para a interação positiva entre os componentes.  

IV - Elaborar e entregar relatórios semestrais à Diretoria de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - DPDI/UNIFOR. 

V - Estimular os participantes à produção sistemática de artigos, à apresentação de trabalhos e participação em eventos 
científicos relevantes. 

VI - Realizar seleções e desligamentos de pesquisadores. Manter atualizado o cadastro de pesquisadores. 

Artigo 5º - DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS PESQUISADORES 

I - Apresentar produção científica compatível com as atividades desenvolvidas pelo Projeto. Constitui requisito para a 
continuidade da participação dos alunos pesquisadores e consequente certificação a publicação/aceitação de pelo menos 01 
(um) artigo científico/tecnológico em revistas indexadas e/ou capítulos ou livros de editoras com Conselho Editorial, 
participação e apresentação de trabalhos em Eventos Científicos promovidos pela UNIFOR ou outras Instituições de Ensino 
Superior no período determinado pelos Coordenadores do PROPED.  

II - Comparecer a todas as reuniões previamente marcadas e ter participação ativa nas atividades realizadas. Cada participante 
dedicará 06h (seis horas) semanais ao projeto. 

III - A falta justificada ou injustificada a 02 (duas) reuniões durante um semestre letivo acarretará automática exclusão do 
pesquisador.  

§ 1º. As justificativas serão analisadas pelos professores coordenadores, podendo ser aprovadas ou reprovadas.   

§ 2º. Serão atribuídas faltas aos atrasos às reuniões virtuais superiores a 15 min. (quinze minutos), aplicando-se o disposto no 
Artigo 4º, III. 

IV - Realizar produção científica que contemple temas presentes nas Linhas de Pesquisa do projeto, divulgando práticas úteis 
para a comunidade científica e para os profissionais da área.  

V - Sob a orientação dos professores coordenadores, promover eventos de divulgação da produção científica para incentivar 
outros alunos e professores à participação nas pesquisas, aperfeiçoando conhecimentos e proporcionando uma experiência 
acadêmica mais atenta às demandas jurídicas reais. 

VI - Agir com boa-fé, adequação moral para com os demais membros do projeto e senso cooperativo, constituindo motivo de 
exclusão das atividades do projeto a atuação incompatível com os princípios éticos da Universidade, plágio acadêmico ou a 
interação inadequada com os pesquisadores participantes. 

VII - Representar o projeto junto a entidades e Instituições em atividades acadêmicas, quando lhe for delegado, demonstrando 
urbanidade, interesse científico e respeito às normas da Instituição de Ensino Superior visitada. 

VIII - Preocupar-se com a excelência acadêmica, mantendo a média geral com nota maior ou igual a 8.0 (oito), não ter 
reprovações e/ou processo disciplinar que evidencie comportamento em desacordo com os princípios da Universidade. Manter 
postura ética compatível com as exigências do projeto e decoro com os demais membros da comunidade acadêmica 
(professores, alunos, funcionários).  

IX - Membros beneficiados com Bolsa de apoio de Iniciação Científica e extensão em projetos vinculados ao projeto ficarão 
sujeitos às normas estabelecidas pela agência financiadora e terão a carga de trabalho disponibilizada para o Projeto. 

X – Manter atualizado o Currículo na Plataforma Lattes e o registro do Orcid. 

XI – Manter-se vinculado (a) a apenas 01 (um) projeto de pesquisa de iniciação científica, sendo vedada a participação em 
outros projetos sob o mesmo edital ou sob a orientação de outros professores orientadores na UNIFOR. 

Parágrafo Único. A desobediência às metas de produção científica ou a quaisquer dos termos anteriores ensejará automática 
exclusão do PROPED/UNIFOR.  

Artigo 6º - DOS REQUISITOS PARA A PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

I - A produção científica de todos os alunos pesquisadores deve ser avaliada e autorizada por ambos os professores 
coordenadores do projeto, antes da submissão a eventos científicos e/ou periódicos. Todas as propostas científicas devem ser 
criteriosamente analisadas para que todos os princípios éticos e científicos sejam respeitados em sua integralidade, ajustando-
se às normas institucionais. 

II - Os artigos produzidos pela equipe de pesquisadores deverão contemplar as linhas de pesquisa e temas descritos pelo Anexo 
I. 

III - Todas as produções científicas deverão ser realizadas em coautoria com os professores coordenadores, sob pena de 
exclusão da participação no projeto.  



 

 

Artigo 7º - DAS REUNIÕES  

I - As reuniões serão convocadas e conduzidas pelos professores coordenadores, com a participação ativa dos alunos 
pesquisadores. A convocação para as reuniões será feita com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. As 
reuniões serão realizadas virtualmente, via Google Meet. 

II - As reuniões serão registradas em ata, que será elaborada pelo (a) aluno (a) pesquisador (a) bolsista. As atas devem fazer 
parte do relatório semestral a ser entregue pelos professores coordenadores à Diretoria de Desenvolvimento, Pesquisa e 
Inovação - DPDI/UNIFOR. 

Artigo 8º - DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) ALUNO (A) BOLSISTA 

I - Acompanhar todas as reuniões, no horário e datas definidos pelos coordenadores, e elaborar as atas, incluindo-se as pautas, 
o registro dos presentes e anotações suplementares.  

II - Elaborar os relatórios parcial e final com a identificação da produção científica e eventos de pesquisa com a participação dos 
membros do projeto, sob a revisão dos professores coordenadores do projeto.  

III - Organizar os eventos científicos e realizar demais atribuições definidas pelos professores coordenadores do projeto. Incluir 
os demais participantes do Projeto na Plataforma de Pesquisa UNIFOR. 

§1º. A bolsa de incentivo à iniciação científica PROBIC/FEQ será concedida aos alunos selecionados pelos coordenadores do 
projeto e terá duração total de 12 (doze) meses. A distribuição da bolsa contemplará 02 (dois) pesquisadores, pelo período não 
simultâneo de 06 (seis) meses.  

§2º. Para a concessão de bolsa de iniciação científica, o (a) aluno (a) não poderá possuir vínculo empregatício ou exercer 
qualquer atividade profissional remunerada, durante o período de vigência da bolsa. 

Artigo 9º - DO PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS PESQUISADORES/COMPONENTES 

I - O processo seletivo para a composição do projeto poderá contar com duas fases: (1) análise de currículo lattes e carta de 
intenção dos candidatos e comprovação de PMG com nota igual ou superior a 8,0 (oito); (2) realização de entrevista.  

II - O processo seletivo será liderado por alunos pesquisadores designados pelos professores coordenadores, que devem 
acompanhar e orientar a condução das entrevistas. A seleção contempla 04 (quatro) vagas para alunos(as) do curso de 
Graduação em Direito da UNIFOR e formação de cadastro de reserva. 

III – Após aprovação e convocação, os (as) novos (as) pesquisadores (as) ingressam sob condição suspensiva, de forma que o (a) 
candidato (a) selecionado (a) terá sua permanência condicionada a pelo menos 01 (uma) apresentação de trabalho em evento 
científico (para alunos da Graduação) ou 01 (uma) submissão de artigo para publicação em periódico nos primeiros 06 (seis) 
meses após o resultado final do processo de seleção. 

Artigo 10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - Poderão ser feitas alterações no presente Regimento, desde que as emendas regimentais sejam aprovadas pelo voto de 2/3 
(dois terços) dos pesquisadores. 

II - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão solucionados pelos professores 
coordenadores do Projeto Jurimetria e Pesquisa Empírica em Direito. 

III - O presente Regimento Interno entra em vigor a partir da data de sua autorização pelos professores coordenadores. 

 
 

Fortaleza, 01 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
Profª Dra. Mariana Dionísio de Andrade.                                          Prof. Ms. Eduardo Régis Girão de Castro Pinto 
Coordenadora PROPED/UNIFOR.                                                          Coordenadora PROPED/UNIFOR 
(Matr. 731543235)                                                               (Matr. 731542078) 
 

 



 

 

 
 

ANEXO I 
LINHAS DE PESQUISA PROPED/UNIFOR 

 
 

LINHA 01: COMPORTAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO E JURIMETRIA 
 

Objetivo: Verificar, com base em padrões estatísticos, a inclinação decisória de tribunais e outros órgãos do Poder 
Judiciário, identificando como e em quais dimensões o comportamento de julgadores impacta a sociedade. 
 

LINHA 02: ESTUDOS EMPÍRICOS EM DIREITO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
Objetivo: Estudar inovações normativas da legislação civil, relacionando-as às modificações sociais a partir de um 
estudo empírico, que considera a realidade dos fatos como ponto de partida para discussões mais profundas. Verificar 
o efeito das transformações do Direito Civil na vida do jurisdicionado em termos práticos.  
 

LINHA 03: PESQUISA EMPÍRICA EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Objetivo: Reunir elementos tradicionais no estudo das ciências jurídicas aos preceitos fundamentais das ciências 
políticas, a partir da correlação entre as fases do ciclo de políticas públicas e a realização (ou não) de direitos 
fundamentais. 

 
LINHA 04: INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO PODER JUDICIÁRIO 

 
Objetivo: Conhecer quais as inovações tecnológicas fazem parte da realidade e dinâmica do Poder Judiciário 
(softwares, ferramentas, aplicativos), para ampliar a discussão e pesquisa quanto às suas dimensões, aplicações, 
eficiência e propostas para o tratamento dos problemas que envolvem o Judiciário, sua estrutura e gestão institucional.  
 

LINHA 05: PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA PESSOA E O DESENVOLVIMENTO DIGITAL 
 
Objetivo: Identificar quais são as causas que podem causar violações a pessoa frente seguimentos vinculados ao 
desenvolvimento digital, como casos de danos morais decorrentes de publicações ofensivas em redes sociais, 
obsolescência programada em eletrônicos e violação de dados devido a circulação em plataformas digitais. Com isso, 
averiguar os modos de assegurar a proteção e evitar tais lesões, tendo com base leis específicas, como a Lei de 
Proteção de Dados, bem como a Constituição Federal e o Código Civil. 
 

LINHA 06: ENSINO JURÍDICO E METODOLOGIAS ATIVAS 
 
Objetivo: Examinar quais foram as inovações introduzidas no ensino jurídico a partir das medidas de isolamento social 
estabelecidas para evitar a proliferação da pandemia de COVID-19, quais metodologias são aplicadas com maior ou 
menor êxito e, principalmente, identificar as formas mais adequadas para transformar o protagonismo em sala de aula, 
seja ela presencial ou virtual. 
 

 

 

 


