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 DOCENTES RESPONSÁVEIS:  
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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 o nosso “prato 

brasil”.  

O Laboratório se insere como parte de projeto interinstitucional (FGV/SP e PUC/RIO), que se uniram com o 

propósito de saber quantos e quais contratos estão presentes no prato brasileiro típico – arroz, feijão, tomate e 

frango. 

O objetivo central do projeto é analisar quais contratos são firmados para que esse prato chegue até a mesa desses 

milhões de brasileiros. A cadeia escolhida para ser analisada pela FDRP é a do frango, que será desenvolvida no 

Laboratório Prato Brasil: receitas contratuais.  

O objetivo do Laboratório será analisar as várias cadeias do frango existentes no Brasil, descortinar quais contratos 

participam dessa cadeia e posteriormente, analisar detalhadamente 1 (um) dos contratos que compõem do SAG do 

frango.  

 

 

METODOLOGIA:  

O método de trabalho consiste na realização de pesquisa exploratória sobre o sistema agroindustrial e a descrição 

dos vários contratos que a compõem. 

O Laboratório Prato Brasil: receitas contratuais será realizado em uma sequência de 14 encontros das 8h30 às 

10h00.  

Os encontros serão divididos em três tipos de atividades, distribuídas de forma intercalada no semestre: aulas 

expositivas; apresentação de resultados das pesquisas dos discentes, discussão dos resultados e apresentação da 

pesquisa.  

O resultado da pesquisa e das análises dos contratos será apresentado em um evento organizado pelas 3 (três) 

instituições. 

 

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 



O Laboratório Prato Brasil: receitas contratuais visa desenvolver competências teóricas (direito agrário e teoria 

geral dos contratos) na sua interface prática, que são instrumentais para a vida acadêmica dos discentes, 

capacitando-os para lidar com situações reais as quais demandam conhecimento complexo e interdisciplinar. 

O Laboratório envolve economia rural e administração, sendo o projeto interinstitucional ”Prato Brasil” 

fortemente relacionado com os estudos de economia institucional.  

Além das competências teóricas e profissionais que compõem o perfil do egresso definido no PPP, o Laboratório 

pretende desenvolver a capacidade de inserir esses conhecimentos em pesquisa de tipo exploratória, elaborada por 

variados métodos dentre eles a bibliográfica e a entrevista. Portanto, permitirá o desenvolvimento de uma 

capacidade de reflexão interdisciplinar, da relação teoria e prática e de metodologia de pesquisa. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

1 28.04 08h15-

12h00 

Presential da disciplina 

2 05.05 08h15-

12h00 

Aula SAG e discussão dos itens e materiais necessários para o início descrição do 

SAG- Frango 

3 12.05 08h15-

12h00 

Apresentação dos dados gerais de cada SAG 

4 19.05 08h15-

12h00 

Aula - Contratos – Aspectos gerais 

5 26.05 08h15-

12h00 

Apresentação da primeira versão - SAG 

6 02.06 08h15-

12h00 

Discussão dos itens de análise dos contratos  

7 09.06 08h15-

12h00 

Entrevistas com o setor e busca de material 

8 16.06 08h15-

12h00 

Aula - Contratos agrários 

9 23.06 08h15-

12h00 

Discussão sobre a análise dos contratos - Geral 

10 30.06 08h15-

12h00 

Discussão sobre um tipo contratual específico do SAG 

11 07.07 08h15-

12h00 

Montagem do artigo  

12 14.07 08h15-

12h00 

Apresentação dos grupos 

13 21.07 08h15-

12h00 

Apresentação com as outras IES 

14 28.07 08h15-

12h00 

Entrega do artigo  

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELAS PROFESSORAS: 

O desempenho dos discentes será aferido a partir de sua produção no artigo em grupo, apresentação da pesquisa do 

grupo no Laboratório evento com as IES parceiras e elaboração de texto ou infográfico como trabalho final.  

 

 


