
LABORAT6RIO DE PESQUISA EMPiRICA EM DIREITO(LabPED)

Regimento Interno

I.DA NATUREZAEDASFINALIDADES

O Laborat6rio de Pesquisa Empirica em Direito (LabPED) -- sediado na Faculdade de
Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo reOne pesquisadores docentes,

discentes e p6s doutorandos, bem como especialistas externos para desenvolver
levantamentos e an61ises, bem como atividades inovadoras de ensino que tenham por
fundamento ou objeto pesquisas empiricas em Direito.

1.1.S3o objetivos do LabPED

1.1.1. Desenvolver estudos e pesquisas empiricos em direito, assam definidas aquelas

que adotem como objeto os fen6menos juridicos em suas variadas manifestag6es

concretas e contextos de aplicagao, fazendo uso de abordagens e t6cnicas de natureza

qualitativa ou quantitativa;

1.1.2. Organizar eventos cientificos, atividades de formagao, cursos, semin6rios,
congressos, workshops, exposig6es, dentro e fora do pals, bem como desenvolver

plataformas em meios digitais que forem julgadas de interesses para os fins do
LabPED;

1.1.3. Prestar servigo de assessoria a entidades pablicas e privadas para o
levantamento e anilise de dados, em canter remunerado ou gracioso;

1.1.4. Publicar estudos e guias sobre o seu campo tem6tico especifico;

1.1.5. Articular e promover atividades conjuntas e intercimbios com instituig6es

nacionais e estrangeiras que atuem no mesmo campo;

2. DA 0RGANIZAgA0 E ADMINISTRAgAO

2.1. O LabPED seri integrado por

i) Conselho Cientifico;

ii) Coordenadoria Executiva;

ii) pesquisadores participantes

2.2. E considerado pesquisador/participante do LabPED aquele que desenvolva ou
integre formalmente grupo desenvolvedor de atividades no seu ambito, podendo ser:

2.2.1. Docentes e servidores t6cnicos da FDRP/USP e de outras Unidades da USP em
exercicio ou aposentados;



2.5.2. Coordenar todas as atividades do LabPED;

2.5.3. Buscar os meios para obtengao dos recursos ffsicos, humanos e financeiros para
bom andamento dos programas e projetos;

2.5.4. Coordenar, junto aos pesquisadores e grupos atuantes, a elaboragao de
relat6rios t6cnico/cientifico e financeiro do LabPED;

2.5.5. Encaminhar is autoridades competentes os relat6rios e documentos solicitados
nos prazos determinados.

2.6. Compete a Coordenagao a representagao do LabPED, pelo Coordenador ou, em
sua aus6ncia, pelo Vice Coordenador.

3. DISPOSlgOES GERAIS E TRANSiTORIAS

3.1. Em cano de extingao, os bens do LabPED ficario a disposigao da FDRP;

3.2. Os cason omissos neste Regulamento servo decididos pda Coordenadoria
Cientifica do LabPED.


