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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  BLOG DO CENTRO DE EXCELÊNCIA JEAN MONNET: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA PRÁTICA 

AUTORIA PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA E YASMIN DA CUNHA PAES DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO YASMIN DA CUNHA PAES DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO 
Estudantes interessados na produção de conteúdo para meio digital nos campos de Direito Internacional e Relações 
Internacionais. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 
Direito Internacional. Relações Internacionais. Atualidades. Produção e publicação de artigos. Produção de 
conteúdo para meio digital e divulgação de conteúdo em mídias sociais. 

PROBLEMA 

Com o avanço da tecnologia e do uso de redes sociais, nossa sociedade tem consumido cada vez mais conteúdo 
em meios digitais. É irrefutável que a internet se consolidou como um mecanismo de acesso rápido, fácil e 
democrático à informação e ao conhecimento mundial. Diante desse cenário, instituições acadêmicas ao redor do 
mundo têm recorrido a blogs para disseminar conhecimento de suas respectivas áreas de estudos, alcançando 
públicos ainda maiores de estudantes, pesquisadores e profissionais. Criado em 2022, o Blog do Centro de 
Excelência Jean Monnet busca veicular conteúdo de qualidade com linguagem acessível nos campos do Direito 
Internacional e das Relações Internacionais. Através da produção de conteúdo para o blog, este Field Project 
permite que os estudantes tenham um papel protagonista de comunicadores e difusores de conhecimento atual, 
instigante e de alta relevância acadêmica.  

PRODUTO 
O Field produzirá dois produtos: (1) produção de artigos para publicação no blog; (2) desenvolvimento e aplicação 
de estratégia de divulgação do Blog do Centro de Excelência Jean Monnet nas redes sociais. 

OBJETIVO 
Capacitar estudantes para produzir artigos e conteúdo para o Blog do Centro de Excelência Jean Monnet em temas 
de seu interesse, fortalecendo suas habilidades de comunicação, escrita e análise crítica.  

METODOLOGIA 

O projeto terá uma metodologia participativa, incentivando os estudantes a se engajarem em todas as etapas da 
produção de conteúdo para o Blog. Os estudantes serão instigados a debater sobre temas atuais nos campos do 
Direito Internacional e das Relações Internacionais a partir da análise de conteúdo digital (documentários, vídeos 
e podcasts). O Field Project também fomentará o trabalho em equipe, já que para a redação dos artigos, sugerimos 
que os estudantes escrevam em duplas. Além disso, os estudantes irão desenvolver e aplicar em conjunto com a 
coordenação do projeto uma estratégia de divulgação do conteúdo em redes sociais. 

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. 

X 
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. 

 
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. 

X 
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. 

X 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 projeto: Introdução ao Blog do Centro de Excelência Jean Monnet e apresentação da metodologia, 
produtos e forma de avaliação. 

2 Introdução à escrita acadêmica e à redação de artigo para blog. 

3 Desenvolvimento da estratégia de divulgação em redes sociais. 

http://www.fgv.br/direitorio


 Graduação – Grade Curricular  

RAS GR FGV 008 R - Plano de trabalho Field Project. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 
Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 

Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 
Atividade prática (I): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

5 
Atividade prática (II): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

6 Primeira apresentação dos artigos e aplicação da estratégia de divulgação em redes sociais. 

7 
Atividade prática (III): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

8 
Atividade prática (IV): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

9 Segunda apresentação dos artigos e aplicação da estratégia de divulgação em redes sociais. 

10 
Atividade prática (V): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

11 
Atividade prática (VI): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

12 Terceira apresentação dos artigos e aplicação da estratégia de divulgação em redes sociais. 

13 
Atividade prática (VII): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

14 
Atividade prática (VIII): Atualidades em Direito Internacional e Relações Internacionais 
Discussão sobre temas dos artigos 

15 Quarta apresentação dos artigos e aplicação da estratégia de divulgação em redes sociais. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

(i) Artigo I (20% da nota) 

(ii) Artigo II (20% da nota) 

(iii) Artigo III (20% da nota) 

(iv) Artigo IV (20% da nota) 

(v) Participação nos debates (10% da nota) 

(vi) Participação no desenvolvimento e aplicação da estratégia de divulgação em redes sociais (10% da nota) 

Assiduidade: Ausência injustificada em mais de 20% de encontros acarretará na reprovação automática no Field 

Project, independente da nota obtida através das avaliações. 

Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

LUIZ, Ercília Maria de Moura Garcia. Escrita acadêmica: Princípios básicos. 1. ed. Santa Maria: UFSM, NTE, 2018. 

MOLLET, A. Communicating your research with social media: a practical guide to using blogs, podcasts, data 
visualisations and video. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017.  

Demais bibliografia será definida conforme o desenvolvimento do projeto. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Será definida conforme o desenvolvimento do projeto. 
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