
PROJETO LABORATÓRIO FDRP

  LAB. [  ] I  - [  ] II   - [  ] III - [  ] IV  - [  ] V  - [ X ] VI ANO/SEMESTRE:       2019/ 2º SEMESTRE       

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: Teoria e Prática do Direito Político: Sistemas Eleitorais

 DOCENTES RESPONSÁVEIS: Nuno M. M. S. Coelho

 NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: 100

OBJETIVOS:

Objetivos gerais: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitem para a atuação jurídica no 

campo do Direitos Fundamentais.

Objetivos específicos: Acompanhar o noticiário brasileiro e local, problematizando, desde a perspectiva dos 

direitos fundamentais, fatos objeto de importante repercussão nacional.

 METODOLOGIA:

Não há atividades presenciais.

Todas as atividades devem ser realizadas em grupos de alunos. (nem mais, nem menos).

Os grupos devem ser organizados até o dia 28 de Agosto, data da entrega do primeiro trabalho. O representante 

de turma deverá entregar ao docente, nesta data, a relação de grupos com seus membros. Cada grupo deverá 

escolher uma área dentro da qual escolherá as matérias que repercutirá e discutirá. Por exemplo: América 

Latina; Direitos Sociais; Direito Econômico; Pobreza e desigualdade social; Liberdades individuais; D. Tributário; 

Gênero; etc.

Cada grupo deverá escolher temas de grande repercussão, e apresentar, acerca de cada um deles: uma 

apresentação didática + uma reflexão crítica pluralista + um conjunto de materiais de apoio de consulta sugerida 

para aprofundamento.

Cada grupo deverá criar uma página no Facebook, em que publicará o conjunto de materiais 

desenvolvidos/reunidos para cada notícia selecionada, a qual será assim discutida desde o ponto de vista da 

teoria direitos fundamentais.

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS:

A articulação com os objetivos didático-pedagógicos do PPP da FDRP-USP manifesta-se com a preocupação de 

desenvolver as habilidades e os valores compatíveis com o paradigma do Estado Democrático de Direito, que 

não se pode realizar senão no quadro de uma cidadania atuante que se responsabiliza pela efetividade dos 

princípios constitucionais e dos direitos fundamentais e não se vê simplesmente como cliente do Estado e dos 

serviços públicos que presta.

COC –

COORDENAÇÃO DO CURSO



Há importante conexão com as todas as Disciplinas do PPP, uma vez que quaisuqer assuntos podem ser escolhidos, a 

depender do interesse do grupo – desde que relacionados a Direitos Fundamentais.



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

As atividades serão desenvolvidas pelos alunos em ambiente completamente extraclasse.

Todos os materiais produzidos serão entregues por meio de sua publicação na rede social Facebook.

CRONOGRAMA:

Reunião de 

planejamento 

(sala B11)

Discussão do projeto. Indicação e 

discussão da bibliografia, do plano 

de trabalho, da avaliação e do 

calendário.

07.08 – de 12h a 14h

Datas de 

Entregas 

(Postagem) dos 

trabalhos

Nestas datas o grupo deve postar o 

resultado parcial do trabalho 

desenvolvido.

21.08 

28.08 

11.09 

25.09 

09.10 

23.10 

06.11 

20.11 

Plano de visitas Visitas orientadas a veículos de 

comunicação (Jornal Folha de S. 

Paulo; EPTV)

Datas a definir.

Resultados 

esperados/produt

os

Produção de conteúdos didáticos 

úteis ao grande público, acerca de 

temas de direitos fundamentais.

Apresentação 

final dos 

trabalhos

Encontro para apresentação e 

discussão públicas dos 

resultados/realização de prova 

escrita.

27.11 – de 12h a 14h

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR:

A avaliação consistirá em duas notas (média simples). A primeira atribuída em contrapartida à pontualidade e 

qualidade dos materiais postados. A segunda, ao trabalho final produzido ou prova escrita.


