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REGULAMENTO DOS GRUPOS DE ESTUDO E PESQUISA NA EPD 

 

A formação de grupos de estudos se trata de uma iniciativa de aprimoramento científico e 

filosófico, tanto do corpo docente, como do corpo discente da Faculdade Escola Paulista de 

Direito.  

Trata-se de uma oportunidade para que os interessados desenvolvam investigações 

aprofundadas sobre os temas a serem definidos em cada grupo, propiciando, além do 

desenvolvimento acadêmico dos discentes, o incremento da produção de artigos e demais 

produções bibliográficas que podem ser organizadas a partir de tais atividades. 

Dentre os objetivos desta Instituição, delineados no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

consta de seu item 1.2.2, o seguinte: 

A Faculdade Escola Paulista de Direito tem como objetivo primordial 

efetivar uma percepção epistemológica do ensino jurídico, superando uma 

abordagem de cunho essencialmente dogmático, oferecendo um 

conhecimento interdisciplinar no intuito de promover a formação de 

egressos inteiramente capazes de recepcionar, com maior habilidade e 

compreensão, os fenômenos sociais, culturais e políticos da sociedade.   

Neste sentido, a regulamentação de funcionamento de grupos de estudo e pesquisa no 

âmbito da Instituição deve ser fomentada pela Coordenação de Curso, estimulando a participação 

em massa dos discentes interessados, a fim de aprimorar as habilidades acadêmicas, bem como 

propiciar o exame reflexivo e crítico do Direito, em atendimento aos objetivos preconizados pelo 

PPC.  

Por tais razões dá-se o presente regulamento, no intuito de estabelecer as regras para a 

oferta, funcionamento e registro dos grupos de estudo e pesquisa no âmbito da Escola Paulista de 

Direito. 
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REGULAMENTO 

 

Art. 1º O presente Regulamento disciplina a oferta, o funcionamento e o registro 

acadêmico dos grupos de estudo e pesquisa da Escola Paulista de Direito.  

Art. 2º Os grupos de estudo e pesquisa poderão ser ofertados por professores 

regularmente contratados no curso de Graduação em Direito da Escola Paulista de Direito, o qual 

exercerá a função de Coordenador do grupo. 

Art. 3º A instituição de grupo de estudo e pesquisa será realizada através da elaboração 

de proposta de criação a ser submetida pelo professor ao Coordenador de Pesquisas. A proposta 

seguirá o padrão estabelecido no anexo I deste Regulamento. 

Art. 4º A proposta de criação de grupo de estudo e pesquisa mencionará, 

obrigatoriamente, o seguinte:  

I – Nome do grupo;  

II – Linha de pesquisa;  

III – Requisitos para participação a serem estabelecidos pelo professor coordenador do 

grupo, bem como o procedimento de seleção;  

IV – Objetivos do grupo;  

V – Resultados esperados;  

VI – Período de duração;  

VII – Contato via e-mail do professor coordenador para estabelecimento do contato com 

os participantes; 

VIII – A forma de inscrição no grupo 

IX – O prazo para inscrição dos interessados e a data de divulgação dos resultados;  

X – Periodicidade dos encontros;  
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Art. 5º Apresentada a proposta perante o professor Coordenador de Pesquisas, caberá a 

este a informação a Secretaria Acadêmica para fins de divulgação aos alunos, seja pelo portal do 

aluno, seja pela afixação da proposta no mural de cada sala ou, preferencialmente, pelo site da 

instituição, sem prejuízo da divulgação direta a ser promovida tanto pelo coordenador do grupo 

como pelo coordenador de pesquisas. 

Art. 6º Caberá ao professor coordenador do grupo:  

I – Conduzir os trabalhos no grupo, estabelecendo os temas a serem pesquisados;  

II – Estabelecer os critérios da produção de artigos acadêmicos emanados do grupo, 

caso os exija;  

III – Selecionar os discentes que participarão do grupo;  

IV – Certificar, mediante lista de presença, o comparecimento de cada participante, bem 

como, ao final, a carga horária que considera cumprida para fins de atividade complementar. 

Art. 7º Ao término das atividades de cada grupo, caberá ao professor coordenador 

colacionar todas as atas de comparecimento, juntamente com a proposta de abertura do grupo e, 

elaborar relatório final das atividades desenvolvidas no grupo, especificando-as, com o fito de 

verificar se os objetivos iniciais foram preenchidos. Tais documentos serão entregues ao e ficarão 

sob responsabilidade do professor coordenador das pesquisas acadêmicas. 

Art. 8º Após o arquivamento de que fala o artigo 7º poderão os participantes devidamente 

certificados pelo professor coordenador do grupo, requerer a respectiva atribuição de horas 

complementares perante o professor coordenador das horas complementares, que arquivará o 

documento na pasta de horas complementares. 

Parágrafo único: Faculta-se ao docente coordenador a obtenção de certidão de 

conclusão do grupo por si coordenado perante a Secretaria Acadêmica.  

Art. 9º O presente regulamento poderá ser alterado pela Coordenação e Direção 

acadêmicas do curso ou por deliberação do Conselho Superior da instituição (COSUP). 

Art. 10. Os casos omissos serão deliberados individualmente pela Coordenação de 

Curso. 
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Este Regulamento e suas disposições entram em vigor na data de sua publicação em 

documento oficial. 

 

SÃO PAULO, 18 de setembro de 201 

 

Prof. ROBERTO BEIJATO JUNIOR                        Prof. ALESSANDRO SOARES 

Coordenador do Curso de Direito                             Diretor Acadêmico 
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ANEXO I 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DE GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA 

 

PROPOSTA PARA INICIAR GRUPO DE ESTUDOS 

 

 

Nome do Grupo: A gênese da noção de Justiça a partir da Genealogia da Moral 

de Nietzsche 

 

Professor responsável: Roberto Beijato Junior 

 

Linha de pesquisa: Filosofia política; Niilismo; Metafísica 

 

Objetivos do grupo: o grupo de estudos tem por objetivo a minuciosa análise das 

três dissertações que compõem a obra “ Para a Genealogia da Moral de 

Nietzsche, com especial ênfase à primeira dissertação, que discorre sobre a 

origem dos conceitos de “bom e ruim” e, após, a sua transvaloração para o 

“bem e o mal”. Buscar-se-á evidenciar as origens das noções modernas de 

Justiça – posteriores a mencionada transvaloração – e a noção do justo na 

antiguidade. O grupo necessariamente se debruçará sobre hipóteses 

relacionadas ao papel da transvaloração da moral e os modelos políticos que se 

lhe seguem, até a modernidade. De igual modo, serão indicadas leituras 

paralelas direcionadas a enriquecer as reflexões nietzschianas, levando em 

consideração a “margem de manobra” (Spielraum) dos textos de Nietzsche.  

 

Resultados esperados: 1. Capacitação dos membros do grupo para o exercício 

do raciocínio de índole crítica e reflexiva sobre textos de vasta profundidade; 2. 

Constatar a origem da base axiológica pós cristã, o cenário no qual se 

desenvolvera, a naturalização de tal base e a repercussão de tal fato sobre os 

modelos políticos e jurídicos; 3.  Identificar a presença da teoria do conhecimento 

platônica no âmago da transvaloração da moral; 4. Constatar, ao fim, a 
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construção política do conceito de Justiça e seu uso naturalizado nos modelos 

modernos;  

 

Requisitos para participação: O grupo de estudos ocorrerá na sede da Escola 

Paulista de Direito. No entanto, alunos de todas as instituições são bem vindos. O 

grupo não exige requisitos específicos para participação, senão a vocação e 

especial interesse pelo estudo da Filosofia, bem como a disponibilidade em 

cumprir, com assiduidade, os compromissos acadêmicos que serão estabelecidos 

para desenvolvimento das atividades do grupo.  

 

Processo Seletivo: Inscrição a ser formalizada por e-mail até a data de 02 de 

Outubro de 2018; entrevista inicial e presencial com os inscritos; seleção dos 

escolhidos a ser comunicada via e-mail pelo professor responsável pelo grupo.  

 

Reuniões: Mensalmente em dia da semana a ser estabelecido posteriormente.  

 

Contatos: Os contatos com o professor responsável serão estabelecidos através 

do seguinte endereço de e-mail: roberto.beijato@epd.edu.br. 

 

Artigos: Ao final do grupo de estudos será exigido de cada participante a 

produção de um artigo acadêmico relacionado a um dos temas desenvolvidos 

no grupo. 

 

Bibliografia Preliminar: 

 

 

São Paulo, 18 de Setembro de 2018.  

 

 

PROF. ROBERTO BEIJATO JUNIOR 

Coordenador do Curso de Direito 

Escola Paulista de Direito. 

mailto:roberto.beijato@epd.edu.br

