
 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [  ] I  - [  ] II   - [ x  ] III - [] IV  - [ X ] V  - [  ] VI  ANO/SEMESTRE:       2023/ 01 SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: Food Law: O papel das macro-instituições na redução de plásticos no setor de 

alimentos 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: Profª. Ass. Flavia Trentini FDRP e Profª. Ass. Viviam Lara dos Santos Silva FZEA 

 NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: (20  vagas)  

OBJETIVOS: 

O projeto tem por objetivo contribuir para a compreensão do papel das macro-instituições (Brasil, França e Itália) no setor 

de alimentos hortifruti, principalmente  na redução do uso de plástico em suas embalagens. Os três países desenvolveram 

ao longo de suas histórias ambientes institucionais distintos, o que proporciona uma oportunidade para estudos 

comparativos, que poderão avaliar diferentes  modelos e respostas à temática. Para análise, será utilizado a base da Nova 

Economia Institucional para a compreender as relações entre as macro-instituições e o desempenho econômico, mostrando 

como essas instituições criam, e como os agentes reagem a, incentivos. A verificação da participação das macro-instituições 

será conduzida por meio do método documental/secundário (normas aplicáveis ao setor). As contribuições esperadas 

referem-se, principalmente, a: 1) discussões dos textos normativos do bloco econômico e dos países envolvidos;  2) 

discussões dos efeitos das normativas de acordo com o material encontrado em pesquisas bibliográficas sistematizadas; 3) 

sistematização da  documentação normativa e bibliográfica; 3) estreitamento do relacionamento entre universidade, 

instituições e empresas; e 4) proposta normativa. O objetivo principal do projeto, no 1º Semestre de 2023, será sistematizar 

as normativas existentes sobre o tema, bem como estudar seus efeitos por meio dos artigos coletados na revisão sistemática. 

Dessa forma, pretende-se elaborar uma proposta normativa nacional e/ou estadual/local, buscando estratégias para o 

aperfeiçoamento de políticas públicas. 

 

 METODOLOGIA: 

Trata-se de um projeto de pesquisa, ensino e extensão inscrito na agenda de pesquisa do Projeto Regular da Fapesp n. 

2020/13307-0, no qual as professoras Flávia e Viviam figuram, respectivamente, como pesquisadora responsável e 

pesquisadora associada.  O objetivo principal será realizar a análise dos textos normativos sobre o tema e seus efeitos por 

meio de revisão da literatura especializada. Para isso, serão utilizados dois métodos: documental e revisão sistemática de 

artigos. Para a execução do projeto, serão necessários 12 encontros, os quais serão utilizados para: 1) apresentar o programa 

aos alunos; 2) discutir a metodologia empregada; e 3) elaborar a proposta normativa. Para isso, serão usados encontros 

expositivos e palestras para o conhecimento da metodologia, além de uma visita técnica aos laboratórios da FZEA. 

 

 

 

 

 

 

 

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 



 

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

A proposta se adequa aos projetos já desenvolvidos em outros Laboratórios FOOD LAW, com escopo de discutir, investigar e 

analisar a questão da segurança alimentar. Além disso, associa-se a outras disciplinas do curso de Direito, como Metodologia 

da Pesquisa Jurídica, em virtude de utilizar-se de métodos para análise normativa e da literatura; Teoria da Constituição,   já 

que abrange competências legislativas; Direito Agrário, visto que analisa o desenho macro-institucional de um política para 

a redução ou eliminação de plásticos no setor de alimentos hortifrúti. Neste semestre, o projeto visa a ultrapassar as 

fronteiras da transdisciplinariedade para a interdisciplinaridade com a contribuição dos conhecimentos metodológicos sobre 

pesquisa em bases de dados (Profª Edneia/FILO) e conhecimento específico desenvolvido do curso de Engenharia de 

Alimentos sob a coordenação da  Profª. Viviam. Portanto, o projeto volta-se ao aperfeiçoamento de competências 

relacionadas a pesquisa científica e extensão, que compõe as diretrizes para a disciplina de Laboratório, bem como integram 

o ciclo de conhecimento exigido para a formação dos estudantes. Ademais, proporcionará aos estudantes a análise de 

modelos de política públicas e sua eficácia, aproximando a universidade da sociedade. Dessa forma, assim como previsto no 

PPP do curso de Direito, colabora para a formação de profissionais críticos e voltados à transformação social. 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR: 

O desempenho dos discentes será auferido a partir da participação nas etapas que integram a construção metodológica e o 

texto normativo final. 

 

PROGRAMA – Reuniões de trabalho 

15/03 Apresentação do laboratório – Eixo Economia Circular  

22/03 Aula sobre pesquisa em base de dados – documental e 
bibliográfica  

Prof. Edneia (Filo/USP) 

29/03 Apresentação dos resultados da revisão documental - textos 
normativos e discussão dos modelos utilizados 

 

12/04 Aula sobre NEI   Prof. Viviam Lara (FZEA/USP) 

19/04  Apresentação dos resultados das revisão sistemática dos 
artigos 

 

26/04 Correlação dos textos normativos e artigos    

03/05 Sistematização dos principais modelos das normativas e seus 
efeitos  

 

10/05 Visita ao laboratório da FZEA   
 

Viagem Pirassununga  

17/05 Estudo da competência legislativa sobre o tema   

 24/05 Elaboração da proposta normativa  

31/05 Elaboração da proposta normativa  

07/06 Entrega do relatório de atividades e da proposta normativa  
 


