
 

 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [ X ] I  - [  ] II   - [ X ] III - [  ] IV  - [  ] V  - [  ] VI  ANO/SEMESTRE:       2020/ 1º SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: 

 DOCENTES RESPONSÁVEIS: Paulo Eduardo Alves da Silva e Sergio Nojiri 

 NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER:  

OBJETIVOS: 

Serão desenvolvidas atividades das discplinas Laboratório I e III, da FDRP, no eixo “Análise comportamental de 
atores do sistema de justiça”, que terão como objetivo: 
1) oferecimento de oportunidades para os alunos entrarem em contato com a estrutura e o funcionamento das 

instituições do sistema de justiça; 
2)  capacitação de alunos em atividades de pesquisa voltadas a identificação e compreensão dos desafios e 

deficiências desse funcionamento; 
3) capacitação de alunos em atividades de pesquisa como instrumento para formação básica mediante a 

identificação e investigação das questões relacionadas ao processo de aprendizado comum; 
4) habilitação de alunos no nível básico de técnicas de investigação empírica; 
5) oferecimento de atividades didáticas em grupos e incentivo ao desenvolvimento de autonomia na 

aprendizagem. 
 

 METODOLOGIA: 

Nesta quinta edição desse eixo de pesquisa, os métodos de ensino e aprendizagem foram estruturados e pensados a partir 

das edições anteriores que analisaram: a) o Ministério Público e a Defensoria Pública, no que tange ao posicionamento 

ideológico de seus membros e de suas respectivas instituições, no primeiro semestre de 2018; b) a Advocacia, quanto ao 

tratamento eventualmente discriminatório recebido nas relações interpessoais no ambiente forense, no segundo semestre 

de 2018; c) e d) a Magistratura, em relação aos reflexos político-sociais de sua atuação, no primeiro e segundo semestre de 

2019. 

Após os diagnósticos das pesquisas anteriores, neste ano, pretende-se buscar dados sobre o ator mais complexo e variado 

do sistema: os seus próprios usuários. 

Haverá uma divisão em grupos da turma conforme a respectiva divisão de tarefas. Encontros quinzenais e presenciais serão 

exigidos para a definição dos objetivos gerais, divisão e acompanhamento das tarefas. Encontros com grupos menores 

poderão ocorrer semanalmente em dois horários. O planejamento, o levantamento de dados e o seu respectivo 

monitoramento serão realizados por Monitores do PAE, vinculados ao Programa de Pós-Graduação da FDRP. 

 

 

 

 

 

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 



 

 

 

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

A metodologia de ensino utilizada no eixo da disciplina “Laboratório” foi planejada a partir de diretrizes do PPP da 

faculdade, notadamente a interdisciplinaridade, a articulação teoria-prática e a combinação entre os métodos da pesquisa 

empírica e a bibliográfica. Desse modo, verifica-se uma inevitável substituição de aulas expositivas por atividades práticas 

realizadas fora do ambiente universitário e dentro do ambiente jurídico – fóruns, escritórios de advocacia e sedes de 

instituições públicas. 

A disciplina Laboratório, portanto, articula-se com outras do Curso de Graduação e de Pós-Graduação como, por exemplo, 

Teoria da Decisão Judicial, Teoria Geral do Processo e da Resolução de Disputas, etc. Importante salientar que a disciplina 

estará acompanhada de uma outra optativa da Graduação: Sistema de Justiça e Legislação Processual Civil. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

1- Leitura de obras e relatórios de pesquisa sobre o objeto da investigação; 

2- Debates em sala de aula para identificação das perguntas de pesquisa e planejamento da investigação; 

3- Montagem e teste do instrumento de coleta com treinamento para os pesquisadores; 

4- Coleta de dados (em campo) com acompanhamento; 

5- Reuniões para eventuais redirecionamentos das pesquisas a partir dos dados levantados; 

6- Análise dos dados colhidos; 

7- Apresentação dos dados. 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR: 

A avaliação será realizada durante todo o decorrer da disciplina mediante o envolvimento nos debates e nas atividades 

propostas, planejamento e realização das atividades. A avaliação envolve, ainda, o resultado final da pesquisa que 

consistirá em um relatório de apresentação de dados em formato textual, gráfico e/ou audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


