LABORATÓRIO II: Análise comportamental de atores do sistema judicial
(Plano de Trabalho)

Docentes responsáveis: Sergio Nojiri e Paulo Eduardo Alves da Silva
Número máximo de alunos: 20, sendo 10 de cada sala.

1. Objetivos
Objetivos gerais:
A fim de auxiliar os discentes na construção de um conceito sobre Direito, o objetivo
geral desta disciplina é convergir lições teóricas com a prática judicial cotidiana mediante
levantamento de dados provenientes de pesquisa empírica. Para isso, ela oferecerá aos
alunos a oportunidade de vivenciar a prática jurídica – a partir de um contato com
fenômenos sócio jurídicos em funcionamento – e incentivará o desenvolvimento de novas
habilidades como, por exemplo, a realização de entrevista, a aplicação de questionário, a
análise de discurso(s), estudo de caso(s), o uso da observação participante, etc.

Objetivos específicos:
A partir da realização de entrevistas e/ou aplicação de questionários com/em
advogados e advogadas de Ribeirão Preto/SP e região, verificar se já passaram por alguma
situação constrangedora na atuação profissional.
Preparar um relatório mostrando as eventuais semelhanças e diferenças acerca de
assuntos relacionados à pesquisa.
Após a finalização do relatório, publicá-lo no formato e-book e apresentá-lo de forma
aberta ao público em geral.

2. Atividades didático-pedagógicas
ATIVIDADE

DESCRIÇÃO (INDICAR, SE HOUVER,

CARGA HORÁRIA

PARTICIPAÇÃO EXTERNA)

PREVISTA

Inicialmente, serão

a) apresentação do projeto aos alunos;

realizadas reuniões

b) indicação da bibliografia;

visando:

c) discussão dos aspectos metodológicos da

01/08 – 29/08

pesquisa, especialmente no que toca à pesquisa
empírica.
Em um segundo
momento, serão
organizadas às
entrevistas/aplicação

Advogados e advogadas de Ribeirão Preto/SP e

05/09 – 26/09

região.

do questionário
aos/às

Um relatório contendo o resultado da pesquisa.
Por fim, deverá ser
elaborado e

Conforme já relatado, este documento deverá

Último dia de

ser disponibilizado publicamente no formato e-

aula.

entregue:

book.

3. Atividades de ensino, pesquisa e extensão
A partir da realização de uma pesquisa empírica quantitativa, por meio de entrevistas
e/ou aplicação de questionário em advogados e advogadas.

4. Produto(s) Esperado(s)
Pretende-se, com este projeto, ir além da pesquisa meramente legal ou
jurisprudencial, partindo da premissa que os atores do sistema judicial recebem tratamento
diferenciado em razão ao gênero que pertencem.

5. Articulação com PPP-FDRP
O projeto de Análise comportamental de atores do sistema judicial insere-se no eixo
transversal do Laboratório II, que trabalha a questão “o que é o Direito” e busca ressaltar a
importância de uma visão interdisciplinar sobre o Direito e suas funções sociais.

6. Articulação com outras disciplinas
Nossa proposta de Laboratório II articula-se com as seguintes disciplinas do mesmo
semestre:

Teoria do Direito (DFB1201), Filosofia Geral (DFB1205), Introdução ao Estudo do
Direito (DFB1203), Teoria Política (DFB1204), Direitos Humanos (DDP1201) e Vitimologia e
Criminologia (DDP1202).

7. Avaliação
A avaliação será dividida de três formas:
1.

Leitura prévia dos textos indicados, participação nas discussões e nas

atividades propostas;
2.

Participação no desenvolvimento da pesquisa;

3.

Entrega de um relatório final mostrando as experiências e aprendizados

vivenciados na disciplina;
4.

Construção de um e-book.

