
 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [  ] I  - [  x ] II   - [  ] III - [ x ] IV  - [  ] V  - [ x  ] VI  ANO/SEMESTRE:       2022/ 1º SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: “Capacitação e formação de agentes públicos” 

 DOCENTES RESPONSÁVEIS: Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho 

 NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: 10 

OBJETIVOS: 

O Laboratório tem por objetivo o planejamento e a execução de atividades em Direito Público voltadas à toda a 

comunidade que tiver acesso a rede de internet, sob a liderança e responsabilidade dos alunos inscritos no eixo, com o 

apoio do docente. 

Objetiva-se a democratização do saber jurídico e acadêmico para a comunidade que pleiteia se capacitar para ingressar na 

esfera pública profissionalmente. 

  

Com material didático em amplas frentes do meio jurídico do setor público, objetiva-se alcançar um extenso espectro de 

pessoas que buscam compreender melhor a área de conhecimento englobada pelo Direito Público, para além de meros 

procedimentos, burocracias e protocolos que sabidamente são encarregados a todo e qualquer agente público atuante. 

  

Diante do aumento da quantidade de conteúdos produzidos em plataformas online, observou-se um potencial pouco 

explorado: a possibilidade de dispersão do conhecimento trazido em palestras, seminários e aulas, porém, de um modo 

estruturado. 

  

Desta feita, serão sintetizados e organizados conteúdos que, anteriormente, encontravam-se disponíveis tão somente para 

poucos indivíduos. 

 

 METODOLOGIA: 

Caberá aos alunos e às alunas inscritas no eixo propor e executar, ao longo do semestre, atividades tais como: 

Utilizar-se como material aulas expositivas, palestras e seminários de professores, pesquisadores, e profissionais com vínculo 

direto ou indireto com a Universidade de São Paulo, que abordem conteúdos de matérias englobadas pelo Direito Público, 

tais como Direito Eleitoral, Administrativo, Urbanístico, Municipal e Financeiro, contemplando desde conteúdos 

propedêuticos como Poderes Executivo e Legislativo Municipais, até espectros mais estritos dessas disciplinas, tais como 

assistencialismo social, consórcio público, políticas de gestão e usufruto, patrimônio público, autarquias, etc.  

 

Já o método a ser utilizado será a minutagem dos conteúdos, anotando-se quais serão proveitosos ao objetivo do programa, 

para posterior edição com base nesse documento e, por fim, a divulgação e postagem de cada publicação em meios virtuais 

de transmissão de vídeos a partir dos conteúdos devidamente analisados, minutados e editados, a fim de propagar o 

conhecimento lecionado dentro da universidade pública para toda a comunidade interessada.  

 

Para divulgação midiática do projeto, serão utilizadas redes sociais para lograr maior alcance de compartilhamento e 

disseminação de informações acerca dos objetivos e produções do projeto. 

 

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

 

 

 

 



ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

A atividade se articula com o objetivo do PPP de desenvolver habilidades pedagógicas de cunho social para o estudo do 

saber jurídico, disseminação de conteúdo acadêmico de forma inclusiva e democrática, capacidade de trabalho em equipe, 

com independência e responsabilidade. 

Algum fundamento político, ético e mesmo epistemológico da atividade proposta pode-se encontrar na obra acessível pelo 

link abaixo: 

https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000200002 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

As atividades serão definidas pelo grupo de estudantes em suas primeiras reuniões. 

Será iniciado com as discussões preambulares acerca dos objetivos práticos do projeto e do planejamento burocrático da 

confecção dos conteúdos envolvendo divisão de tarefas, programação mensal de reuniões, estimativas, captação de 

permissões para a divulgação de aulas e seminários, discussões parametrais e manejamento de material concedido para o 

projeto. 

 

Para isso, deverá ser realizada a minutagem de todos os conteúdos, anotando-se quais serão proveitosos ao objetivo do 

programa, para posterior edição com base nesse documento e, por fim, a divulgação e postagem de cada publicação em 

meios virtuais de transmissão de vídeos a partir dos conteúdos devidamente analisados, minutados e editados. 

 

Para as edições, será necessário o uso de computadores com capacidade de processamento lógico e gráfico suficientes para 

o uso de aplicativos de renderização e masterização de vídeos. 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR: 

A avaliação consistirá em autoavaliação a ser feita pelos próprios alunos, que coletivamente outorgarão notas a cada dos 

participantes, de acordo com o comprometimento e a dedicação que voltarem à atividade, bem como pela fiscalização 

quantitativa acerca da produção final dos vídeos e qualitativa no que diz respeito ao conteúdo produzido a partir do 

material que for disponibilizado. 
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