
 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [ X ] I  - [  ] II   - [ X ] III - [  ] IV  - [  ] V  - [  ] VI  ANO/SEMESTRE:      2022 / 01 SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: ANÁLISE E REESCRITA DE DECISÕES JUDICIAIS EM PERSPECTIVA FEMINISTA   

 DOCENTES RESPONSÁVEIS: Fabiana Cristina Severi, Caio Gracco Pinheiro Dias, Flavia Trentini    

 NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: LAB. I (10 vagas) – LAB. III (10 vagas) 

OBJETIVOS: 

Propomos usar os métodos e os resultados dos Projetos de Julgamentos Feministas (FJP) para, em diálogo com os objetivos 

do Projeto Político Pedagógico do curso de Direito da FDRP, desenvolver competências que habilitem discentes a formular, 

em casos que envolvam direitos das mulheres, raciocínios jurídicos adequados à necessária garantia e proteção desses 

direitos, evitando padrões argumentativos que resultam na fragilização e, no limite, na negação dos direitos das mulheres. 

Para tanto, propõe desenvolver: 

a) Conhecimentos: sobre o raciocínio jurídico e decisão judicial; sobre direitos das mulheres; sobre teoria do direito, em 

particular a teoria jurídica feminista; 

b) Habilidades: de leitura, análise, e avaliação de decisões judiciais; de aplicação normativa; de produção, levantamento e 

interpretação de dados empíricos; de elaboração e redação de argumentos sustentando decisões; e  

c) Atitudes: a valorização e o respeito pela diversidade cultural e consolidação dos valores democráticos e de direitos 

humanos; o cuidado para não silenciar a voz e a experiência de vida das partes num litígio; a consideração de elementos 

contextuais mais amplos na tomada de decisão; o evitar a tendência ao raciocínio em abstrato, desconectado das 

características do caso sob juízo. 

 

 METODOLOGIA: 

Propomos encontros presenciais (ou, em havendo necessidade para permitir a participação de docentes externos, online) 

para discussão de textos e de casos, nos quais se buscará, precipuamente, o aprendizado conceitual necessário para as 

atividades propostas. Não serão aulas expositivas, mas momentos de debate e de troca de ideias em que a participação de 

toda a Turma será esperada e estimulada, mediados pelas/os docentes, também estando previstas atividades a serem 

realizadas em sala, individualmente ou em grupo, com o apoio da monitoria. 

 

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

O eixo colabora para a realização dos objetivos formativos do PPP e se articula de várias maneiras com as outras disciplinas 

do curso. O foco no desenvolvimento do olhar crítico para os discursos jurídicos, os argumentos que manejam e as formas 

em que se manifestam, assim como a abertura para a diferença de opiniões e vivências, se articulam com o treinamento 

em habilidades instrumentais básicas de leitura e escrita jurídicas, além da reflexão teórica, contribuindo decisivamente 

para a formação de egressos com o perfil e competências previstas no PPP. Além disso, as atividades propostas irão 

dialogar com conhecimentos havidos de outras disciplinas do 1º e 3º períodos, como Teoria do Direito, Introdução ao 

Estudo do Direito, Sociologia do Direito etc. 

 

  

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 



 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Para o desenvolvimento do Eixo, o calendário provisório de atividades é o seguinte: 

16/mar RECEPÇÃO DE CALOUROS 

23/mar Apresentação do FJP  

30/mar Análise de Decisões Judiciais - A estrutura da Decisão e a Reconstrução do seu Argumento - discussão teórica 

06/abr Análise de Decisões Judiciais - A estrutura da Decisão e a Reconstrução do seu Argumento - exercício com caso 
concreto 

13/abr SEMANA SANTA 

20/abr Comparando decisões judiciais com as suas reescritas feministas - exercícios e sistematização 

27/abr Comparando decisões judiciais com as suas reescritas feministas - exercícios e sistematização 

04/mai Comparando decisões judiciais com as suas reescritas feministas - exercícios e sistematização 

11/mai Teoria da Decisão: Como se decide um caso no Direito?  

18/mai Desvios epistemológicos: colonialismo e epistemicídio  

25/mai Redação e Argumentação 

01/jun Exercícios de Reescrita 

08/jun Exercícios de Reescrita 

15/jun Exercícios de Reescrita 

22/jun Exercícios de Reescrita 

29/jun SEMANA DE PROVAS 

06/jul SEMANA DE PROVAS 

13/jul Entrega da Decisão Reescrita (atividade Final) 

20/jul ÚLTIMO ENCONTRO 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR: 

A avaliação será feita a partir da participação em sala de aula e da produção escrita, especialmente a reescrita de decisão 

que deverá ser entregue no final do curso. Na participação, observar-se-á a apropriação dos conteúdos das leituras 

indicadas, a escuta ativa dos e das colegas, assim como a postura e o respeito à fala dos demais; na produção escrita, a 

correção gramatical, a capacidade de identificar os pontos problemáticos da decisão e reformulá-la de acordo com os 

aspectos discutidos em sala de aula. 

                         


