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Resolução 12, de 19 de outubro de 2018. 
 

Dispõe sobre o regulamento do laboratório didático de 

formação específica: núcleo de iniciação científica do 

Bacharelado em Ontopsicologia. 

 

O Conselho Científico Diretivo, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

estabelecido no Plano Pedagógico Institucional da Faculdade e no Regimento Geral 

Institucional da mesma, resolve  

Art.1º - Aprovar o Regulamento do Laboratório Didático de Formação Específica: 

Núcleo de Iniciação Científica do Bacharelado Em Ontopsicologia. 

Art.2º - Configurado para as redes de pesquisa e de colaboração nos contextos 

emergentes atuais no que diz respeito ao aspecto científico, da produção científica da 

integração das ações realizadas na formação universitária entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Restinga Seca, 19 de outubro de 2018.  

 

 

 

 

Helena Biasotto 

Diretora  
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REGULAMENTO DO  

 

LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA:  

NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO BACHARELADO EM 

ONTOPSICOLOGIA 

 

FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI 
 

 

 

 

 A Iniciação Científica é uma atividade interdisciplinar para inserção do aluno de 

graduação em atividades de pesquisa científica, visando à construção de interações com 

o ambiente científico por meio do desenvolvimento de projeto de pesquisa de acordo 

com seu aproveitamento acadêmico e sob orientação de um professor e, quando 

necessário, de um professor co-orientador 

Considerando que um dos Objetivos Específicos do Curso de Bacharelado em 

Ontopsicologia é a formação de um egresso (de acordo com os parâmetros do Perfil 

Profissional do Egresso) profissional pensador e pesquisador que desenvolva pesquisa 

científica no âmbito da Ontopsicologia e suas interfaces interdisciplinares, o Núcleo de 

Iniciação Científica se configura como um importante Laboratório Didático de 

Formação Específica no contexto do Curso. 

O Núcleo de Iniciação Científica um espaço também para uma demanda que 

surge na contemporaneidade, no ambiente universitário e acadêmico, abrindo espaço 

para a configuração de redes de pesquisa e de colaboração nos contextos emergentes 

atuais no que diz respeito ao aspecto científico, da produção científica da integração das 

ações realizadas na formação universitária entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa 

forma, é um espaço para o desenvolvimento de redes de pesquisa e colaboração entre 

discentes e docentes no Bacharelado em Ontopsicologia da AMF.  

 

 

CAPÍTULO I 

 

Do Laboratório Didático de Formação Específica “Núcleo de Iniciação Científica” 

do Bacharelado em Ontopsicologia 

 

Art. 1º - O Laboratório Didático de Formação Específica “Núcleo de Iniciação 

Científica”, é Órgão Suplementar da Faculdade Antonio Meneghetti (AMF), sem fins 

lucrativos, com prazo de duração por tempo indeterminado, com funcionamento nas 

dependências do Campus de Faculdade Antonio Meneghetti ou em local apropriado fora 
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da sede da Instituição, e é regido por este Regulamento, atendendo as determinações do 

Regimento Geral Institucional da AMF, das autoridades devidamente constituídas, 

obedecida a legislação em vigor. 

 

Parágrafo Único - O “Núcleo de Iniciação Científica” é composto pelas atividades 

acadêmicas, universitárias e de pesquisa das disciplinas de “Projeto Pequena Tese I, II, 

III e IV”, “Metodologia Científica e da Pesquisa”, bem como “Elaboração do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC)”. Possui Regulamento próprio, realiza edições de 

“Mostras de Iniciação Científica do Bacharelado em Ontopsicologia”, possui 

publicações científicas especiais nos Cadernos de Ontopsicologia-Edições Especiais da 

Revista Saber Humano (ISSN 2446-6298), e envolve diretamente docentes das 

disciplinas acima mencionadas e todos os docentes orientadores de TCCs.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

Das Finalidades 

 

Art. 2º - O Laboratório Didático de Formação Específica “Núcleo de Iniciação 

Científica” tem por finalidade: 

 

I. Incentivar os discentes do Curso de Bacharelado em Ontopsicologia a 

começarem a realizar pesquisa científica no âmbito da Ontopsicologia e suas 

interfaces interdisciplinares;  

II. Desenvolver as produções de iniciação científicas dos Projetos Pequena Tese 

(I, II, III e IV) do Curso de Bacharelado em Ontopsicologia; 

III. Realizar as Mostras de Iniciação Científica do Curso de Bacharelado em 

Ontopsicologia, ao término de cada Módulo do Curso, com a defesa pública 

para uma banca de avaliação de cada trabalho, sendo este um evento de 

Iniciação Científica do Curso aberto a toda a comunidade acadêmica da 

AMF; 

IV. Desenvolver as disciplinas de “Metodologia Científica e da Pesquisa” e 

“Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)”, como 

continuidade e evolução dos Projetos Pequena Tese, ao longo do curso, 

ampliando assim o rol de atividades de iniciação científica no curso; 

V. Construir redes de pesquisa e de colaboração nos contextos emergentes 

atuais no que diz respeito ao aspecto científico, da produção científica da 

integração das ações realizadas na formação universitária entre ensino, 

pesquisa e extensão no Curso de Bacharelado em Ontopsicologia e em suas 

interfaces interdisciplinares; 

VI. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes na organização e desenvolvimento de atividades de pesquisa 
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científica, de acordo com as orientações do Perfil Profissional do Egresso do 

Bacharelado em Ontopsicologia; 

VII. Propiciar ao aluno maior envolvimento com a pesquisa, despertando-lhe o 

interesse pela carreira científica no âmbito da Ontopsicologia e de suas 

interfaces interdisciplinares; 

VIII. Motivar a interação discente e docente nas atividades científicas do Curso e 

nas demais atividades científicas desenvolvidas pelos demais Cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação da Faculdade Antonio Meneghetti; 

IX. Possibilitar o aprofundamento de conhecimentos na área em que desenvolve 

o projeto científico; 

X. Incentivar a publicação científica de alunos e professores do Bacharelado em 

Ontopsicologia; 

XI. Incentivar a participação em eventos científicos (encontros, congressos, 

simpósios, convenções, seminários, dentre outros) na área de Ontopsicologia 

e em todas as demais áreas de interesse dos alunos e professores em 

interdisciplinaridade com a Ontopsicologia. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Equipe do Núcleo de Iniciação Científica 

 

 

Art. 3º - O Laboratório Didático de Formação Específica “Núcleo de Iniciação 

Científica do Bacharelado em Ontopsicologia” será composto por professores 

Especialistas, Mestres e Doutores que integram o Curso de Bacharelado em 

Ontopsicologia da AMF e corpo discente do Curso. 

 

Art. 4º - São atribuições do Núcleo de Iniciação Científica: 

 

I. Planejar conjuntamente a respeito das atividades anuais de Iniciação 

Científica do Curso de Bacharelado em Ontopsicologia; 

II. Avaliar e selecionar as propostas de projetos de iniciação científica do Curso 

sob o formato de Pequenas Teses e/ou outros demais projetos que sejam 

criados e propostos por professores e alunos do Curso; 

III. Emitir relatórios periódicos de atividades com a evolução e o desempenho 

dos projetos em andamento; 

IV. Elaborar calendário para submissão de projetos de pesquisa, ingresso de 

alunos, entrega de relatórios a cada Módulo; 

V. Organizar eventos para comunicação interna dos resultados dos projetos; 

VI. Decidir sobre o cancelamento de bolsas encaminhadas pelos professores 

orientadores dos projetos de pesquisa; 

VII. Coordenar, monitorar e avaliar os programas de iniciação científica; 
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VIII. Coordenar a apresentação de resultados dos trabalhos nas Mostras de 

Iniciação Científica do Curso e demais eventos de iniciação científica que 

possam vir a ser realizados; 

IX. Manifestar-se sobre a continuidade dos alunos em projetos de pesquisa, 

mediante indicação e avaliação destes alunos pelo orientador; 

X. Manter atualizados todos os arquivos e relatórios de desempenho das 

atividades de iniciação científica do Bacharelado em Ontopsicologia. 

 

 

Art. 5º - Compete aos Professores Orientadores e Co-orientadores de projetos de 

iniciação científica do Bacharelado em Ontopsicologia: 

 

I. O orientador de iniciação científica deve ser professor e pesquisadora da 

AMF e cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

II. Deve orientar e avaliar o aluno nas diferentes fases do projeto científico, 

incluindo a elaboração de relatório parcial e final, bem como a participação e 

o acompanhamento do aluno em Mostras de Iniciação Científica e demais 

eventos científicos em que forem participar; 

III. Deve incluir o nome do aluno em publicações e trabalhos resultantes do 

desenvolvimento dos projetos de iniciação científica e que forem 

apresentados em eventos científicos; 

IV. Pode existir um co-orientador de iniciação científica, que também deve ser 

professor da AMF cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, aprovado pelo 

orientador. 

 

 

Art. 6º - Compete aos alunos envolvidos em projetos de iniciação científica do 

Bacharelado em Ontopsicologia: 

 

I. O aluno de iniciação científica deve ser estudante regularmente matriculado 

no Curso de Bacharelado em Ontopsicologia da AMF e realizar as atividades 

das disciplinas dos Projetos Pequena Tese ao longo de cada um dos Módulos 

do Curso e demais disciplinas que envolvem a pesquisa científica no Curso; 

II. O aluno de iniciação científica exercerá suas atividades sem qualquer 

vínculo empregatício institucional; 

III. O aluno, quando contemplado com uma bolsa de pesquisa de iniciação 

científica, deverá cumprir com o Termo de Aluno Bolsista que regulamenta 

as atividades acadêmico-científicas de iniciação científica na AMF; 

 

§ 1º O aluno bolsista de iniciação científica que não cumprir as 

determinações do Termo de Aluno Bolsista que regulamenta as atividades 

acadêmico-científicas de iniciação científica poderá, a qualquer momento, 
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ser desligado do projeto por solicitação do pesquisador orientador ou do co-

orientador à Coordenação de Curso, ou por avaliação desta. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Do Funcionamento 

 

Art. 7º - Em relação as normas de funcionamento o Núcleo de Iniciação Científica 

existe o Manual das Pequenas Teses do Bacharelado em Ontopsicologia. As atividades 

acontecem com carga horária nas próprias salas de aula do Curso realizando suas 

atividades dentre as disciplinas de Projeto Pequena Tese I, II, III e IV, Metodologia 

Científica e da Pesquisa e Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (esta envolve 

também a carga horária de orientação individual realizada pelo professor orientador 

com o seu aluno orientando), e existe também a carga horária que é realizada pelo aluno 

em atividades extraclasse, no caso das atividades desse Núcleo/Laboratório. 

 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

 

Art. 8º - Cabe à Secretaria Acadêmica da AMF, executado o projeto, expedir 

declaração. 

 

Art. 9º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Equipe de 

Professores envolvidos nos projetos de iniciação científica, pela Coordenação do 

Bacharelado em Ontopsicologia e Direção da AMF, conforme a natureza da matéria. 

 

Art. 10º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Científico Diretivo da AMF1. 

 

 

Restinga Sêca/Recanto Maestro, 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 
1 Conforme decisões do Núcleo de Iniciação Científica de Bacharelado em Ontopsicologia, Reunião 

Ordinária Ata nº 07/2018, de 17 de outubro de 2018, encaminhado para Conselho Científico Diretivo da 

Faculdade Antonio Meneghetti na mesma data, para aprovação e criação da Resolução de criação do 

“Laboratório Didático de Formação Específica: Núcleo de Iniciação Científica” do Curso de Bacharelado 

em Ontopsicologia. 
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_________________________________________________________ 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Ontopsicologia 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Direção da Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) 
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ANEXO 

 

O Laboratório Didático de Formação Específica “Núcleo de Iniciação 

Científica” do Bacharelado em Ontopsicologia, apresenta conforto, pois possui móveis 

(mesas e cadeiras com qualidade de produção), manutenção periódica (em todos os itens 

necessários, tais como limpeza diária, manutenção em móveis sempre que necessário, 

manutenção em lâmpadas elétricas, manutenção em aparelhos de data-show/projetores, 

telas de projeção, computadores e periféricos, aparelhos de som e caixas de som, 

aparelhos de ar-condicionado, dentre outros, realizado pela Central de Relacionamento, 

TI da AMF e eventuais profissionais especializados em assistência técnica 

terceirizados), serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos e tecnologias da 

informação adequados às atividades que desenvolvem (com total apoio e prestação de 

serviços por parte da TI da AMF). 

Os espaços físicos que são as salas de aula onde se realizam estas atividades 

apresentam conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade 

de recursos e tecnologias da informação adequados às atividades que desenvolvem, 

acesso à internet, cadeiras, armários, lixeira OIKOS. Possuem quantidade de insumos, 

materiais e equipamentos condizentes com as atividades que desenvolvem na formação 

dos alunos e com seus espaços físicos, bem como com o número de vagas ofertados, 

pois ao início de cada semestre/módulo abrem-se editais para ingresso de alunos ou 

matrículas e assim atendem alunos do Curso de Ontopsicologia. Em relação ao número 

de vagas para as atividades do Núcleo de Iniciação Científica do Curso de Bacharelado 

em Ontopsicologia este é destinado a todos os alunos matriculados no Curso.  

Existe a avaliação periódica junto às demandas, aos serviços prestados e à 

quantidade dos laboratórios por meio dos instrumentos de avaliação realizados pelos 

próprios professores coordenadores de cada um desses Laboratórios e por meio das 

avaliações que os alunos respondem via processo de avaliação da CPA e da Ouvidoria, 

para a melhoria contínua da qualidade dos serviços realizados e prestados por estes 

Laboratórios para a formação dos alunos da AMF, e os resultados são utilizados pela 

gestão acadêmica, pelos Docentes integrantes do Núcleo e pela Coordenação do Curso 

para planejar o incremento da qualidade do atendimento deste Laboratório, para 

verificar e planejar a demanda existente e futura (tendo em vista o crescimento 

institucional e do Curso) e das aulas ministradas neste Núcleo/Laboratório.  

 

 

Laboratório Didático de Formação Específica 

“Núcleo de Iniciação Científica” 

Bacharelado em Ontopsicologia 

 

Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) 

 


