
 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [  ] I  - [X] II   - [  ] III - [X ] IV  - [  ] V  - [  ] VI  ANO/SEMESTRE:       2019/ 02 SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: FOOD LAW: INFORMAÇÃO X DANO 

 DOCENTES RESPONSÁVEIS: Flavia Trentini e Iara Pereira Ribeiro 

 NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: 10  

 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais: 

Desenvolver técnica e habilidades necessárias para produção de pesquisa jurídica relativa ao direito a alimentação; a  

segurança alimentar e correlatos (food law).  

 

Objetivo Específico:  

Incrementar o estudo de direito do consumidor ligado à alimentação.  

Analisar normas administrativas ligadas ao tema.  

Conhecer estrutura administrativa de controle alimentar. 

Aprender os métodos de pesquisa e os requisitos necessários de um texto científico. 

 

METODOLOGIA: 

 

 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. 

 

 

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

 

Considerando o PPP da FDRP a proposta busca integração entre teoria e prática; integração entre ensino, pesquisa e 

extensão; aprofundamento de tema inovador e atual com conexão com o direito administrativo, direito civil, direito do 

consumidor, direito penal e metodologia científica. 

  

 

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

- Elaboração de texto científico a partir dos resultados obtidos na pesquisa realizado no eixo “Food Law: informação x 

dano” no primeiro semestre de 2019. 

- Realização do evento “Informação e Novas Mídias no Consumo de Alimentos” para divulgação e debates sobre o tema. 

- As datas das reuniões serão acordadas com a turma na reunião do dia 07/ago ou 14/ago (a definir) às 14h, na sala 205. 

 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

                                       


