
 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [  ] I  - [  ] II   - [ ] III - [ X ] IV  - [  ] V  - [ X ] VI  ANO/SEMESTRE:       2021/ 02 SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO:  PRATO BRASIL:  vai a campo 

 DOCENTES RESPONSÁVEIS:  

Flavia Trentini  e Iara Ribeiro 

 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: 20 

 

OBJETIVOS: 

Todos os dias, milhões de brasileiros se sentam à mesa - em suas casas, bares, restaurantes, botecos, quilos ou 

padocas – para saborear um bom e velho prato feito, carinhosamente apelidado de pf. Arroz e feijão não faltam e 

são usualmente acompanhados por uma carne e uma salada. Essa combinação de alimentos compõe nosso “prato 

brasil”.  O projeto está em sua segunda fase.  Nessa fase o objetivo central é difundir os resultados, em dois 

momentos: i) com a comunidade científica e membros do setor da avicultura; ii) produção de material pedagógico 

(infográficos) para disponibilizar aos agricultores integrados do setor.  

 

METODOLOGIA:  

Trata-se de um projeto de extensão para a difusão e discussão sobre os contratos da cadeia de frango com empresa 

integradoras e pesquisadores e ao mesmo tempo produzir material para ser divulgado para os agricultores 

integrados  sobre o conteúdo dos contratos de integração. A metodologia do Prato Brasil está organizada em uma 

sequência de 14 encontros (8h15 – 10h). As atividades dos encontros serão divididas em três tipos de atividades 

que serão distribuídas de forma intercalada no semestre (organização do evento; produção do material e discussão 

dos resultados).  

 

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

O Projeto “Prato Brasil” desenvolveu competências teóricas em sua primeira fase – 01/2021 (direito agrário, teoria 

geral dos contratos, economia institucional e metodologia científica) e na segunda irá difundir e discutir os 

resultados em várias ações de extensão capacitando os alunos para lidar com a comunicação entre a academia e a 

sociedade, com destaque para representantes da cadeia do frango (empresas e agricultores), e na adequação da 

linguagem e do veículo de comunicação, conforme o público destinatário. O Prato Brasil além de desenvolver as 

competências profissionais, conhecimentos de teoria geral dos contratos e direito agrário que compõem o perfil do 

egresso definido no PPP e objetiva desenvolver capacidades em pesquisa exploratória com a presença de vários 

métodos dentre eles a bibliográfica e a entrevista, por muitas vezes distantes do discente de direito. Permitirá 

também ao discente atuar na extensão universitária com públicos diversos e enfoques interdisciplinares. Cumprirá 

assim, a construção do ciclo do conhecimento fundado em ensino (fundamentos direito agrário e teoria geral dos 

contratos) e interdisciplinar (fundamentos da nova economia institucional); pesquisa (métodos de pesquisa-

bibliográfica e empírica, com produção de artigo científico) e por fim extensão com a sociedade em dois 

momentos: i. difundir e discutir com o setor os desafios jurídicos; e ii. produzir material pedagógico para difusão 

entre os agricultores integrados. 

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 



 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

1 18.08 8h15-10h Apresentação da disciplina 

2 25.08 8h15-10h Definição de data e edital do evento 

3 01.09 8h15-10h Definição de nomes de convidados e mesas 

4 08.09 8h15-10h Produção do material gráfico e estratégias de difusão  

5 15.09 8h15-10h Definição do conteúdo para os infográficos 

6 22.09 8h15-10h Elaboração do material gráfico  

7 29.09 8h15-10h Elaboração do material gráfico 

8 06.10 8h15-10h Análise dos artigos inscritos pela comissão científica 

9 13.10 8h15-10h Evento?? 

10 20.10 8h15-10h Evento 

11 27.10 8h15-10h Difusão do material gráfico  

12 03.11 8h15-10h Organização dos anais  

13 10.11 8h15-10h Organização dos anais 

14 17.11 8h15-10h Finalização  

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELAS PROFESSORAS: 

O desempenho dos discentes será aferido a partir da sua atuação na realização do evento e na produção do material 

gráfico. 

 


