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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  ANÁLISE DAS RECEITAS E GASTOS DE CAMPANHA NAS ELEIÇÕES DE 2022 

AUTORIA JOSÉ LUIZ NUNES DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO Kaline Santos DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todos os discentes 

PÚBLICO ALVO Sociedade civil 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Análise quantitativa. Prestação de contas eleitorais. Distribuição de recursos. 

PROBLEMA 
Investigar principais doadores na campanha eleitoral, como é a distribuição das receitas e gastos entre candidatos 
entre os candidatos. As regras estabelecidas pela legislação eleitoral são cumpridas pelos partidos? 

PRODUTO Relatório a ser divulgado para sociedade civil detalhando pontos mais relevantes do trabalho. 

OBJETIVO Como foi a distribuição dos gastos e receitas na campanha eleitoral de 2022? 

METODOLOGIA 
Planejamento estratégico:  especificação das etapas e estratégia de trabalho de campo, definição de  
procedimentos metodológicos a serem usados na investigação de campo,  propostas de divulgação do produto 
ao público alvo externo. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação do tema – introdução de legislação relevante e tópicos a serem abordados. 

2 Discussão de trabalhos anteriores sobre o tema. 

3 Apresentação de dados disponíveis sobre assunto. 

4 Definição de perguntas iniciais – distribuição de tarefas. 

5 Acompanhamento de atividades. 

6 Acompanhamento de atividades. 

7 Definição de perguntas a serem aprofundadas. 

8 Acompanhamento de atividades. 

9 Acompanhamento de atividades. 

10 Apresentação e discussão de alternativas de visualização para apresentação dos resultados. 

11 Acompanhamento de atividades. 
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12 Definição de formato de produto final e distribuição de tarefas. 

13 Acompanhamento de atividades. 

14 Acompanhamento de atividades. 

15 Acompanhamento de atividades. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Entrega de tarefas (70%), participação (30%). 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com Dados. Um Guia Sobre Visualização de Dados Para Profissionais de 
Negócios. São Paulo: Alta Books, 2019. 

CAMPOS, LÍGIA FABRIS; ROCHA, DÉCIO VIEIRA DA; RIBEIRO, LEANDRO MOLHANO; PEIXOTO, VITOR DE MORAES. 
Competição política e desigualdades de gênero nas eleições para assembleias estaduais em 2018. Revista Brasileira 
de Políticas Públicas, v. 10, p. 587-611, 2020. 

PEIXOTO, Vitor; MARQUES, L. M.; RIBEIRO, Leandro Molhano . Financiamento de campanhas e desempenho 
eleitoral das mulheres nas eleições brasileiras (1998-2020). ESTUDOS AVANÇADOS (ONLINE), v. 36, p. 93-116, 2022. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

MCKINNEY, Wes. Python for data analysis. data wrangling with Pandas, Numpy e Ipython. Sebastopol: O’Reilly, 2018. 
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