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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  DO CRIME AO CASTIGO: VISITANDO AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

AUTORIA 
FERNANDA PRATES, JOÃO VITOR ANTUNES DOS SANTOS E LUNA SIQUEIRA 
COSTA 

DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO 
FERNANDA PRATES, JOÃO VITOR ANTUNES DOS SANTOS E LUNA SIQUEIRA 
COSTA 

DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Comunidade jurídica, alunos e pesquisadores em direito 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Direito Penal. Sistema de Justiça. Agentes de Estado. 

PROBLEMA 
O Field Project pretende compreender de que maneira os agentes do sistema de justiça criminal e da segurança 
pública se organizam na realidade brasileira, a fim de aprofundar o conhecimento de jovens criminalistas sobre 
as diferentes experiências dos operadores do Direito e identificar os principais gargalos desse fluxo. 

PRODUTO 
Elaboração de manual buscando apresentar um panorama da estrutura e do funcionamento das instituições 
envolvidas no sistema penal no Brasil  para repassar a comunidade jurídica, alunos e pesquisadores em Direito. 

OBJETIVO O presente projeto busca investigar e dar visibilidade sobre a atuação do sistema de justiça penal, desde o uso de 
mecanismos de prevenção ao crime até o cárcere. Publicação de manual com os resultados obtidos. 

METODOLOGIA 

O Field Project tem como objetivo aproximar os estudantes da FGV Direito Rio da realidade de profissionais das 
ciências criminais. Para tal, o trabalho de campo tem como intuito possuir uma dinâmica de encontros teóricos, 
em que serão apresentados textos relacionados ao tema da aula para debate entre a turma e orientadores, ao 
mesmo passo em que serão oferecidas visitas e encontros com profissionais da área para conversas sobre a 
realidade enfrentada e aspectos práticos para além do que se encontra nos livros. Para alcançarmos o objetivo 
final, serão demandados, para os alunos inscritos, breves relatórios sobre as visitas/encontros com os profissionais 
para a criação de um manual que será distribuído entre universidades do Rio de Janeiro com o intuito de informar 
o jovem criminalista acerca de suas opções após a graduação. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 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. 

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

 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. 

x 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. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 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 Encontro inicial: dinâmica do projeto 

2 As instituições do Direito Penal 

3 Instauração de um inquérito (1): Papel da polícia no início do processo penal 

4 Instauração de um inquérito (2): Papel da polícia no início do processo penal 

5 Instituições de vigilância: encontro teórico e visita ao CICC 
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6 O papel do Ministério Público: encontro teórico e debate com convidado 

7 A advocacia criminal e a Defensoria Pública (1): encontro teórico e debate 

8 A advocacia criminal e a Defensoria Pública (2): visita ou convidado 

9 Magistratura na esfera penal: encontro teórico com convidado 

10 O Tribunal do Júri (1): encontro teórico e debate 

11 O Tribunal do Júri (2): visita ou convidado 

12 Sistema Carcerário Brasileiro (1): encontro teórico e debate 

13 Sistema Carcerário Brasileiro (2): visita ou convidado 

14 Compliance Criminal: encontro teórico com convidado 

15 Encerramento do projeto 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação nas visitas e em encontros semanais 40%, elaboração de textos para manual 60%. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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