
LABORATÓRIO 2019 -  FOOD LAW: INFORMAÇÃO X DANO 

1.1.Docentes: Flavia Trentini e Iara Ribeiro 

1.2.Número máximo de participantes: 30 alunos 

 

2. Objetivos  Gerais  Pedagógicos (ensino, pesquisa e extensão) 

2.1 As atividades de ensino consistirão em exposições e debates sobre os contornos 

doutrinários e normativos  com os seguintes objetivos: 

- fortalecer o estudo de direito do consumidor ligado à alimentação; 

- analisar normas administrativas ligadas ao tema; 

- conhecer estrutura administrativa de controle alimentar; 

- fomentar a pesquisa bibliográfica (levantamento do estado da arte: normativo e 

teórico). 

 

2.2 As atividades de pesquisa, por sua vez, serão realizadas de forma empírica, que 

partirá da escolha e confecção do instrumento até a análise dos dados, com os seguintes 

objetivos: 

- atrelar a pesquisa empírica por meio de multimétodos (pesquisa documental, 

exploratória/ observatória); 

- aprender as métodos de pesquisa e os requisitos necessários de um texto científico.  

 

2.3 A atividade de extensão será realizada com a apresentação do resultado da pesquisa 

e a discussão com a comunidade acadêmica em duas vertentes: 

- a primeira na tentativa de aprofundar os conhecimentos específicos com palestra de 

representantes do  IDEC, PROCON, ANVISA; 

- a segunda para levar conhecimento por meio de capacitação dos representantes do 

setor pesquisado. 

 

3. Articulação com PPP/FDRP 

 

O projeto apresenta se articula com os 4 objetivos do PPP/FDRP: integração 

entre teoria e prática, integração entre ensino, pesquisa e extensão, disciplinas 

inovadoras e métodos de ensino inovadores. 

 

4. Eixo temático 



O projeto insere-se no eixo de formação profissional, porém fomentará 

multidisciplinariedade com  disciplinas do eixo fundamental, como é o caso de 

metodologia de pesquisa, aprofundando os conhecimentos do aluno em pesquisa 

empírica e desta forma proporcionará a integração entre teoria e prática, bem 

como a extensão com o diálogo com representantes do setor e discussão com 

estudiosos do assunto. 

 

5. Articulação com outras disciplinas   

Conexão com o direito administrativo, direito civil, direito do consumidor, direito 

penal e metodologia científica. 

 

6. Objetivos Específicos  

6.1 Laboratório I e III – 1º semestre de 2019 

A proposta do Laboratório no primeiro semestre de 2019 é aproximar o tema do Direito 

do Consumidor destacando a questão da informação nos alimentos. 

I) Consumidor voltado a alimentos. 

Informação dos alimentos. 

Razão porque contém as informações. 

Como são repassadas essas informações. 

II) Dano alimentar. 

Jurisprudência. 

Como a jurisprudência tem analisado. 

Analisado no local a ser pesquisado  

Em que momento existe o dano alimentar. Se precisa da ingestão ou basta a existência. 

Informação e dano alimentar 

Dano individual e dano difuso 

 

6.2 Laboratório II e IV – 2º semestre de 2019 

A proposta do Laboratório no segundo semestre de 2019 será de produzir textos 

científicos para difusão da pesquisa produzida no primeiro semestre. E realizar um 



curso de capacitação para o setor de alimentos, especialmente aqueles que foram objetos 

de observação no primeiro semestre. 

 

7. Atividade didático-pedagógicas – Laboratório Ie III 

 

Reunião de planejamento Apresentação do projeto  20/02 

Reuniões de 

aprofundamento 

- Aprofundamento teórico 

e noções sobre pesquisa 

jurisprudencial; 

- Inicio da discussão sobre 

a pesquisa empírica.  

27/03 –  

13/03- 

27/03-  

03/04 -  

16/04-  

24/04- 

08/05- 

15/05- 

22/05- 

29/05- 

05/06- 

12/06- 

Plano de visitas   A definir 

Resultados esperados  Mês de junho 

Apresentação final dos 

trabalhos  

Worshop  Mês de junho 

 

8. A avaliação consistirá em duas notas (média simples). A primeira atribuída pela 

presença e participação ativa do aluno nas atividades programadas e a segunda 

pelo trabalho final produzido. 

 

 

 

 

 

 


