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  PROJETO LABORATÓRIO FDRP  
 

 

TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: Direito Tributário 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: Alexandre Naoki Nishioka 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: Máximo de 100 alunos 

 
 

➔ OBJETIVOS: 
 

 

➔ METODOLOGIA: 
 

 

➔ ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

LAB. [ ] I - [ ] II - [x] III - [ ] IV - [ ] V - [ ] VI ANO/SEMESTRE: 2021/ 1º SEMESTRE 

O objetivo imediato deste Laboratório é a introdução da matéria de Direito Tributário aos discentes, abordando os princípios 

constitucionais tributários e as espécies tributárias. Por ser o primeiro contato com a matéria, será realizada a 

interdisciplinaridade entre outros ramos do direito. Já o objetivo mediato é fomentar a autonomia e a formação profissional 

mais crítica e consciente dos discentes por meio da metodologia aplicada em sala de aula, preparando os alunos não apenas 

tecnicamente, mas para a vivência profissional e social após a graduação. 

Articular teoria, pesquisa e prática através de leituras previamente direcionadas, estudo de casos, debates em sala de aula, 

apresentação de seminários, realização de pesquisas e julgamentos simulados; proporcionar aos discentes um espaço para 

dúvidas, perguntas e problematizações. Dessa forma, o método de aprendizagem que se propõe é de análise teórico-prática 

que atenderá, portanto, à proposta da disciplina do laboratório. 

Alinhando objetivos e metas da FDRP, do DDP e observado o PPP, este Laboratório tem como finalidade: 

(i) 

(ii) 

introduzir os alunos à disciplina de direito tributário; 

criar interdisciplinaridade entre o Direito Tributário, Financeiro, Econômico, Constitucional, Administrativo e 

Processual Civil, dentre outras disciplinas; 

(iii) incentivar atividades que complementem o aprendizado teórico, realizando trabalhos práticos em sala de aula, 

criando, dessa maneira, um ambiente aberto às perguntas, indagações e curiosidade dos alunos. 

Deste modo, observa-se que os pontos expostos estão perfeitamente harmonizados com o PPP e com outras disciplinas. 



➔ ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 

 

➔ MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR: 

Serão encaminhados textos a partir dos quais serão realizados debates, estudos de casos, apresentação de seminários, 

julgamentos simulados e pesquisas. 

O método avaliativo do Laboratório levará em consideração: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

o desempenho dos discentes nas atividades práticas realizadas; 

a participação nas discussões que serão suscitadas ao longo do Laboratório; 

a apresentação de trabalho escrito e oral, no âmbito do qual será feita uma análise crítica de algum dos 

temas  desenvolvidos em sala e/ou participação dos discentes em julgamento simulado. 


