
EDITAL.IC-FDF Nº 03/2013 
 

A Faculdade de Direito de Franca torna público o lançamento do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e convida todos os alunos regularmente matriculados no 
segundo ano em diante, interessados na obtenção de BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA a apresentarem propostas, observada a Resolução nº 01, de 17 de junho 
de 2009, e nos termos aqui estabelecidos. 
 

1 - Informações Gerais 
 

1.1   – Objetivo 
 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS 
REGULARMENTE MATRICULADOS A PARTIR DO SEGUNDO ANO, DA 
FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA. 
 

1.2 – Cronograma 
 

ATIVIDADES DATAS/PERÍODOS 
 Lançamento do Edital  Dia 28/06/2013 
Recebimento de inscrições na Secretaria (Central de 
Apoio ao Aluno) 

De 1º/07 a 12/08/2013 

Análise e Julgamento  Até 19/08/2013 
Divulgação dos Resultados   Dia 20/08/2013 
Prazo de Recurso ao Conselho Departamental  Até 23/08/2013 
Divulgação do Resultado Final Dia 30/8/2013 
Início do recebimento das bolsas  Dia 1º de setembro de 2013 
Término do recebimento das bolsas  Dia 30 de junho de 2014  

 

1.3 – Origem e Destinação dos Recursos financeiros 
 

1.3.1   As propostas serão financiadas com recursos financeiros, provenientes de 2% (dois por 
cento) do acréscimo das mensalidades dos alunos, aprovados e disciplinados pela Congregação da 
Faculdade de Direito de Franca, bem como previsão orçamentária. 
 

1.3.2 Os recursos financeiros indicados no item anterior serão concedidos na forma de desconto de  
50% (cinqüenta por cento) sobre 10 (dez) parcelas da anuidade escolar a partir do mês de setembro 
de 2013 para até 30 (trinta) bolsas de Iniciação Científica. 
 

1.4 – Dos requisitos para a inscrição 
 

Os requisitos para a inscrição, classificação e atribuição de Bolsas de Iniciação Científica, constam 
do presente edital e da Resolução nº 01/2009, que fica fazendo parte integrante e indissociável do 
presente, bem como o formulário requerimento/declarações, assim como o Projeto de Pesquisa 
individual, em 03 (três) vias, conforme o disposto no Art.10 da mencionada Resolução. 
 

1.5 – Dos requisitos para a atribuição das Bolsas de Estudo 
 

Para a atribuição da bolsa de Iniciação Científica o aluno beneficiário deverá observar, dentre 
outros, os seguintes requisitos, estabelecidos no art. 6º e §§ da Resolução nº 01/2009: 
 I  - estar regularmente matriculado e freqüentando, no mínimo, o segundo ano do curso em 
andamento; 



 II – ter disponibilidade para dedicar-se às atividades técnico-científicas para o 
desenvolvimento do projeto, segundo as necessidades indicadas pelo orientador; 
 III – comparecer à Faculdade - e assinar o livro-ponto - por dez horas semanais durante, 
pelo menos, três dias por semana, em horário ajustado com o orientador, devidamente aprovado 
pelo CEPIC; 

IV- apresentar dois Relatórios Parciais e um Relatório Final, com os respectivos pareceres 
do Orientador, de conformidade com o cronograma apresentado e aprovado do Projeto de Pesquisa; 

V – estar cadastrado como Pesquisador de Iniciação Científica junto ao Centro de Pesquisa 
e Iniciação Científica (CEPIC) da Faculdade, servindo o requerimento de concessão de bolsa como 
pedido de inscrição;  
 VI - apresentar, obrigatoriamente, quando convocado, os resultados da pesquisa, nos 
eventos científico-culturais realizados pela Faculdade de Direito de Franca; 
 § 1º O valor mensal da bolsa de iniciação científica será descontado das mensalidades 
escolares correspondentes; 
 § 2º O benefício não alcança os valores correspondentes a dependências, adaptações e 
segundas chamadas, exames, recuperação e demais emolumentos escolares; 

§ 3º Os relatórios parciais deverão ser apresentados, respectivamente, no terceiro e no sexto 
mês, instruídos com descrições das fases da pesquisa, bem como o método de desenvolvimento, 
obstáculos encontrados, forma de solução abordada e o que mais for necessário para descrever o 
andamento da investigação. 

§ 4º A não apresentação de relatório parcial implicará na suspensão da bolsa a partir do mês 
subseqüente até o seu cumprimento, sem interrupção da contagem do prazo para conclusão da 
pesquisa. 

§ 5º Não haverá renovação automática da bolsa, admitindo-se em caráter excepcional uma 
única renovação, condicionada ao bom desempenho do bolsista em sua pesquisa e bom rendimento 
acadêmico, além de motivos de ordem científica.  

§ 6° Os relatórios parciais deverão conter, além da descrição do andamento da pesquisa, a 
parte da monografia que foi prevista no Cronograma do Projeto de Pesquisa apresentado no ato da 
inscrição.  

§ 7º O Relatório Final, a ser protocolado em até 10 dias após a data do encerramento do 
prazo da pesquisa e deverá conter um relato das últimas fases da pesquisa, a forma como foi 
concluída a investigação e vir acompanhado da monografia resultado da pesquisa, devidamente 
assinada pelo orientador.  
 

1.6 – Da classificação e dos critérios de seleção  
 

1.6.1 Os candidatos serão classificados conforme avaliação obtida no Projeto de Pesquisa, realizada 
por uma banca especial, composta por professores/colaboradores da Faculdade, com formação 
compatível com a natureza da pesquisa, designados pelo Conselho Departamental, mediante 
indicação do CEPIC. 
1.6.2 Os projeto serão selecionados, observando os  seguintes critérios: 

a) Quanto ao projeto de pesquisa (será avaliado de zero a cem): 
- Problematização de pesquisa – até 20 pontos; 
- Relevância dos objetivos – até 20 pontos; 
- Fundamentação teórica e bibliografia – até 20 pontos; 
- Metodologia a ser utilizada – até 20 pontos; 
- Exeqüibilidade do projeto – até 10 pontos.  
 

 b) Quanto ao orientando: 
- Vida acadêmica pregressa (através de notas e freqüência), comprovada pelo Histórico 

Escolar – até 10,0 pontos – obtidos pela média das disciplinas já cumpridas; 
- Disponibilidade de tempo para pesquisa – condição sine qua non, materializada em 

declaração, feita de próprio punho e entregue juntamente com os documentos de inscrição. 
 



1.6.3 No caso de empate na nota do Projeto de Pesquisa, o desempate na classificação será obtido 
utilizando-se a seguinte ordem sucessiva de preferência: 

I – melhor média aritmética nas disciplinas cursadas no último bimestre da série em que 
está matriculado, ou série imediatamente anterior; 

II – matrícula em série mais avançada no Curso Superior de Graduação em Direito; 
III – maior idade do candidato, considerando dia, mês e ano de nascimento. 

1.6.4 Quando ocorrer desclassificação ou desistência de um candidato deverá ser convocado outro, 
respeitando-se a classificação e as demais exigências do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica. 
1.6.5 O recurso de 3 dias úteis, deverá ser encaminhado ao Conselho Departamental. 
 

1.7 – Outras Informações  
 

1.7.1 - O presente edital, bem como o formulário/declarações exigidas pela Comissão de Bolsas de 
Estudo, assim como a Resolução nº 01/2009, que estabelece as normas para o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, encontram-se disponíveis no endereço 
www.direitofranca.br 
1.7.2 - Todas as publicações e informações serão afixadas no mural principal (defronte à Secretaria) 
e publicadas no site da Faculdade. 
 

2 – Impugnação do Edital 
 
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente ou interessado que não o fizer 
até o terceiro dia útil a contar da primeira publicação. Ademais, não terá efeito de recurso a 
impugnação feita por aquele que, em o tendo aceitado sem objeção, venha a apontar eventuais 
falhas ou imperfeições posteriormente ao julgamento. 
 

3 – Revogação ou Anulação do Edital 
 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por 
decisão unilateral do Diretor da Faculdade de Direito, seja por motivo de interesse público ou 
exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 

4 – Disposições Gerais 
 

4.1. Durante a fase de execução dos trabalhos toda e qualquer comunicação com a Comissão de 
Bolsas de Iniciação Científica deverá ser feita por correspondência escrita, no protocolo, em duas 
vias. 
4.2. Qualquer alteração relativa à execução da pesquisa deverá ser solicitada ao Comissão de Bolsas 
de Iniciação Científica, por seu Presidente, acompanhada da devida justificativa. 
4.3. As propostas aprovadas para concessão de bolsas de iniciação científica serão encaminhadas ao 
Diretor da Faculdade de Direito que ratificará ou não os deferimentos, e em seguida, as 
encaminhará ao Departamento Financeiro para os respectivos processamentos. 
4.4. O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público e, em especial, pela Resolução nº 
01/2009 e supletivamente pelas disposições da Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e 
demais legislação pertinente. 
 

5 – Cláusula de Reserva 
 

O Conselho Departamental reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital, ouvido o Coordenador do CEPIC. 
 

Franca, 28 de junho de 2013.  
 
 
Prof. Dr. Wellington José Tristão  
Coordenador Institucional de Iniciação Científica 


