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EDITAL PARA A ESCOLHA DISCENTE EM FIELD PROJECTS DA GRADUAÇÃO 

 
 

O CURSO DE GRADUAÇÃO DA FGV DIREITO RIO comunica 
ao corpo discente a abertura do processo de escolha em 
Field Project, nos termos a seguir: 
 

1. Das matrículas 
1.1 As matrículas nas disciplinas de Field Project devem ser feitas por meio do aluno on-

line, conforme os prazos definidos no calendário acadêmico. 
1.2 As matrículas nas disciplinas de Field Project I, II, III, IV e V correspondem ao período 

cursado. 
 

2. Das escolhas  
2.1 – A escolha discente deverá ser feita por meio do link Field Project, de 27 a 31 de janeiro 
de 2023. 
2.2 – Cada discente deverá indicar 3 opções de projetos por ordem de preferência, dentre a 
relação exposta, no ANEXO I deste edital. 
2.3 O plano de trabalho de cada projeto pode ser acessado por meio do link 
https://direitorio.fgv.br/grade-curricular-graduacao, em ‘Programa de Field Project’. 
 
3. Da composição de Field Project 
3.1 – A composição do Field Project respeitará as quantidades mínima e máxima informadas, 
no anexo deste edital. 

3.1.1 – A participação em mais de um Field Project poderá ser acolhida apenas se houver 
vagas remanescentes no projeto indicado. 

3.1.2 – O pré-requisito informado no ANEXO deste edital deverá observado na escolha de 
Field Projects, item 2.2. 

3.2 – O CR acumulado e a classificação no vestibular, nos semestres de ingresso no 1º período, 
servirão como critérios de desempate, no caso de as escolhas ultrapassarem a quantidade 
máxima indicada para a composição do Field Project. 
3.3 – Em caso de empate de CR, a vaga será atribuída à(ao) discente com matrícula mais antiga. 
3.4 – Se o empate se mantiver, prevalecerá a ordem de inscrição. 

 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2023. 

 

Thiago Bottino 
Coordenador de Graduação  

http://direitorio.fgv.br/
https://forms.gle/B7Qha7X8E9Xu333T8
https://direitorio.fgv.br/grade-curricular-graduacao
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ANEXO I – QUADRO DA OFERTA DE FIELD PROJECT (FP) 
 

Nº FP / PROBLEMA / OBJETIVO / PRODUTO SUPERVISÃO PÚBLICO-ALVO REQUISITO 
COMPOSIÇÃO 

MIN MÁX 

1 

ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, CONFISSÕES FALSAS E OS RISCOS DE ERRO JUDICIÁRIO 
Problema: Em vigor desde janeiro de 2020, o acordo de não persecução penal ingressa em nosso ordenamento 
como parte de uma tendência do Poder Judiciário brasileiro de ampliação do modelo de modelo de justiça 
negociada. Assim, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), temos em nosso Código de Processo 
Penal a previsão expressa do instituto do acordo de não persecução penal, conforme previsto no artigo 28-A do CPP. 
Trata-se de acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado em casos de infração penal sem violência ou 
grave ameaça com pena mínima inferior a quatro anos, no qual, após cumprimento integral das condições impostas, 
é declarada a extinção de punibilidade do investigado. Um dos pontos que precisa ser objeto de maior reflexão e 
debate diz respeito à obrigatoriedade da confissão para obtenção do benefício, tendo em vista inúmeros estudos 
internacionais dando conta da prevalência do fenômeno das falsas confissões em casos de erros judiciários. 
Trazemos como exemplo os dados do Innocence Project, que indicam que confissões falsas correspondem a 
aproximadamente um quarto dos casos de pessoas condenadas injustamente. Apesar dos inúmeros problemas 
relatados na literatura, pouco se sabe sobre como têm sido colocados em prática os acordos de não persecução 
penal e se medidas são tomadas para reduzir os riscos de falsas confissões visando a concessão do benefício. Nesse 
sentido, o presente projeto busca entender, a partir da fala dos atores envolvidos no processo, de que maneira o 
referido instituto vem sendo aplicado e quais são os riscos efetivos de ocorrência de erros judiciários, delimitando 
como recorte de pesquisa o estado do Rio de Janeiro, no qual, após a recente Resolução 30/2022 do Tribunal de 
Justiça, é possível a celebração de acordo de não persecução penal logo após a realização de audiência de custódia.  
Objetivo: Dar visibilidade e refletir sobre o problema do erro judiciário em matéria penal. 
Produto: Realização de documentário com atores do sistema de justiça e jurisdicionados. 

Ane Medeiros 

Tribunal de Justiça- 
RJ; Ministério 
Público- RJ; 
Defensoria Pública- 
RJ 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

2 

ANÁLISE DA ADOÇÃO DO INSTITUTO DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Problema: Viabilidade da adoção do instituto da transação tributária no Estado do Rio de Janeiro. 
Objetivo: Auxiliar  
Produto: O que será produzido ao final do trabalho de campo e oferecido ao público alvo.  Apresentação em power 
point a ser realizada junto à Comissão de Tributação da ALERJ; artigo acadêmica a ser publicada em revista 
especializada, e seminário a ser desenvolvido em parceria com a ABDF e com a PGE/RJ, com a participação dos 
alunos nos painéis. 

Fabrício Leite 

Assembleia 
Legislativa do 
Estado do Rio de 
Janeiro, 
Procuradoria-Geral 
do Estado, 
Associação 
Brasileira de Direito 
Financeiro 

Aberto para 
todo o corpo 
discente a 
partir do 3º 
período 

6 10 

3 

ANÁLISE DAS RECEITAS E GASTOS DE CAMPANHA NAS ELEIÇÕES DE 2022 
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? 
Objetivo: Como foi a distribuição dos gastos e receitas na campanha eleitoral de 2022? 
Produto: Relatório a ser divulgado para sociedade civil detalhando pontos mais relevantes do trabalho. 

Kaline Gomes Sociedade civil 
Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

4 

ASSIMETRIA REGULATÓRIA NO MERCADO DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO: O DESAFIO DAS INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
Problema: Com o surgimento da era digital, novas plataformas, novos meios de comunicação social e produtos 
foram viabilizados, tendo sido o mercado de Mídia e Entretenimento um dos mais afetados. Essa revolução 
tecnológica tornou obsoleto o ambiente regulatório atual, idealizado levando em conta o ambiente analógico, das 
mídias tradicionais. O descompasso entre o mercado e a regulamentação gerou assimetrias e questões jurídicas dela 

Simone Lahorgue 
Agências 
regulatórias 

Discentes do 
3º e do 5º 
período e 
discentes do 
PPGD 

6 10 

http://direitorio.fgv.br/
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decorrentes.   
Objetivo: Fomentar o debate acadêmico de modo a identificar possíveis soluções para o cenário regulatório em 
questão e disseminar o resultado do estudo de modo a que sirva de subsídio para os debates legislativos que 
deverão ocorrer no curso de 2023.  
Produto: Elaboração de um estudo técnico-jurídico, em forma de artigo, apresentando (i) reporte sobre o ambiente 
regulatório em vigor no Brasil e nos países selecionados (ii) ações já implementadas ou preocupações identificadas 
sobre o tema nesses outros países e (iii) conclusões e possíveis alternativas para o cenário brasileiro no que se refere 
à regulamentação dos serviços de disponibilização de conteúdos audiovisuais de uma forma geral (i.e. 
independentemente da tecnologia utilizada). 

5 

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

Yasmin Paes 

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

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

6 

CANAL ARBITRAGEM: GRANDES CASOS 
Problema: Como potencializar as informações produzidas pelo Canal Arbitragem na divulgação de conhecimento 
especializados e promover a integração de câmaras, experts e juristas com atuação, no Brasil e no exterior? 
Objetivo: Sugerir ações para o aperfeiçoamento e a divulgação de conteúdo sobre arbitragem para o Canal de 
Arbitragem. 
Produto: Ementário sobre o conteúdo dos vídeos das duas temporadas Grandes Casos de Arbitragem. 

Karina Riccio Canal Arbitragem 
Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

7 

CARTILHA DA DIVERSIDADE DO OBSERVATÓRO DO FUTEBOL 
Problema: Nos últimos anos, os crescentes casos de racismo e LGBTIfobia no futebol brasileiro ascenderam uma luz 
sobre os problemas existentes dentro e fora dos gramados profissionais. Desde xingamentos de torcidas a (não) 
utilização do número 24 pelos jogadores diversos são as situações que jogadores e jogadoras enfrentam em razão da 
intolerância perpetrada e mantida nos estádios e pelos clubes.  
Objetivo: Conscientizar pessoas e publicizar informações sobre os impactos da LGBTIfobia e racismo no futebol. 
Produto: O produto final é uma cartilha que será disponibilizada de forma online a fim de demonstrar as punições 
esportivas, criminais e civis existentes, tanto para as pessoas quanto para os clubes, em razão das práticas de atos 
LGBTIfóbicos e racistas. Além disso, a cartilha contará com conteúdo preventivo e conscientizador sobre a igualdade 
no esporte e benefícios para a inclusão esportiva.  

Rogerio Sganzerla 

Comerciantes e 
lojistas dos bairros 
da Lapa e 
Copacabana 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

8 

CARTILHA DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES 
Problema: A obrigatoriedade da aplicação da Lei 14.133/2021, que substitui as principais leis de licitações públicas 
no país se aproxima (abril de 2023) sem que tenha havido ampla adoção das suas diretrizes nos dois anos de 
coexistência com as leis anteriores e sem que tenha havido oportunidade de consolidação sobre suas alterações nos 
órgãos de controle, sobretudo Tribunais de Contas. Assim, haverá em todas as esferas da administração pública, 
independentemente do grau de maturidade institucional, a adoção da nova lei, fazendo-se necessária a atualização 

Matheus Meott 

Administradores 
públicos 
responsáveis por 
processos 
licitatórios 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

http://direitorio.fgv.br/
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dos profissionais que lidam com tais processos de contratação. 
Objetivo: O objetivo do trabalho de campo é desenvolver um material de apoio (cartilha) com linguagem simples e 
objetiva destinado aos administradores públicos responsáveis por licitações, tendo em vista que muitos deles não 
possuem formação jurídica  
Produto: Material de apoio (cartilha) apresentando as principais alterações promovidas no regime de licitações 
públicas pela Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021) que passará a ser de aplicação obrigatória a partir 
de abril de 2023.  

9 

CRIANDO UMA FESTA DE GRANDE PORTE NO RJ COM CONCEITO DE MARCA 
Problema: Profissionalizar a criação de eventos através de um planejamento bem definido. 
Objetivo: Ter uma festa de sucesso com lucro e com ótimas avaliações. 
Produto: Uma festa de grande porte. 

João Maneira e 
Patrick Szklarz 

Frequentadores de 
festas 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

10 

DIREITO DO CONSUMIDOR NAS ESCOLAS 
Problema: O principal problema prático a ser abordado pelo Field Project é a ausência de informação e letramento 
adequados em relação aos direitos básicos dos consumidores entre os jovens que estão se formando nas escolas e 
que são a nova geração que está ingressando no mercado de consumo. Serão abordados, por exemplo, conteúdos 
relacionados aos direitos dos consumidores nas contratações realizadas na Internet. 
Objetivo: A meta final do Field Project é aumentar a conscientização de alunos de Ensino Médio acerca dos 
principais direitos dos consumidores. 
Produto: O Field Project terá como produto a elaboração de uma palestra-modelo a ser apresentada pelos próprios 
alunos em escolas do Município do Rio de Janeiro, a serem escolhidas em comum acordo com a Direção da FGV. As 
apresentações poderão ser tanto presenciais (preferencialmente) como virtuais e deverão ser disponibilizadas aos 
alunos ao final. 

Filipe Medon 
Alunos de Ensino 
Médio de escolas 
do Rio de Janeiro 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

11 

DIREITO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS NA PRÁTICA 
Problema: Estudar minunciosamente os documentos cartorários e os procedimentos nos cartórios, cuja finalidade é 
a regularização ou venda de imóveis. 
Objetivo: Saber analisar os documentos e procedimentos que envolvem os cartórios. 
Produto: Aprendizado prático sobre análise e procedimentos cartorários. 

André Negreiros 

Imobiliárias, 
incorporadoras, 
construtoras, 
advogados e 
cartórios. 

Aberto para 
discentes a 
partir do 4° 
período 

6 10 

12 

DO CRIME AO CASTIGO: VISITANDO AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 
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. 
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. 
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. 

João Vitor 
Antunes e Luna 
Costa 

Comunidade 
jurídica, alunos e 
pesquisadores em 
Direito 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

13 

FGV BLOG DE ARBITRAGEM 
Problema: O FGV Blog de Arbitragem pretende criar um espaço democrático para a publicação de textos sobre 
arbitragem, suprindo uma lacuna existente no meio acadêmico que é o espaço para a publicação pelo corpo discente 
e por aqueles que não possuem mestrado/doutorado, mas que têm grande conhecimento e interesse no assunto. 
Além disso, é o único editorial brasileiro com publicações semanais e exclusivas sobre arbitragem. 
Objetivo: Por meio de um formato menos tradicional, agregar conteúdo de qualidade, produzido por atores de 
diferentes meios no campo arbitral, democratizando o acesso à arbitragem. Publicação semanal de posts com até 
2.000 palavras. 
Produto: O produto final é o FGV Blog de Arbitragem (https://www.fgvblogdearbitragem.com.br) e seus posts 

Karina Riccio 
Comunidade 
Arbitral 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

http://direitorio.fgv.br/
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semanais, de até 2.000 palavras. O FGV Blog de Arbitragem, que já publicou 43 textos, mantém mailing que já conta 
com 134 inscritos e 530 seguidores no LinkedIn. 

14 

GÊNERO, ESTADO E CONFLITOS INTERNACIONAIS 
Problema: O debate nacional e internacional com relação à violência sexual em ambientes armados ainda leva pouco 
em consideração a teoria feminista sobre Estado e Segurança Internacional. Os manuais de Direito Internacional 
Público parecem, nesse sentido, não abarcar os avanços que já foram tidos nas Cortes. Nesse sentido, o debate ainda 
é tomado por perspectivas não-generificadas das realidades que buscam analisar. O Field se propõe a dar 
ferramentas para que os alunos e as alunas questionem essa lacuna e observem o Direito Internacional Público, 
principalmente em casos envolvendo conflitos armados, a partir de uma perspectiva generificada.  
Objetivo: Nosso objetivo é construir conjuntamente ferramentas teóricas e analíticas para a análise de julgamentos 
de conflitos internacionais, tendo o gênero enquanto um elemento central. Nesse sentido, a simulação do 
julgamento do caso Jean-Pierre Bemba Gombo é uma forma de colocar em prática essas ferramentas de análise 
feminista em conjunto com habilidades de oratória, persuasão, construção de consenso e prática de escrita. 
Produto: Ao final do Field Project, será produzida uma simulação do caso Jean-Pierre Bemba Gombo no Tribunal 
Penal Internacional, com a elaboração de um documento com a resolução final.  

Giovanna 
Monteiro e 
Vitória Gonzalez 

Programa de 
Diversidade e 
Inclusão FGV Direito 
Rio; Observatório 
Feminista das 
Relações 
Internacionais 
(OFRI); coletivos 
feministas de 
cursos de 
graduação em 
Direito e em 
Relações 
Internacionais 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

15 

INCUBADORA DE PROJETOS CULTURAIS CONEXÕES MUSICAIS - OSB 
Problema: Consultoria jurídica para capacitação de empreendedores culturais na elaboração de projetos destinados 
a leis de incentivo fiscal de fomento à cultura nas esferas municipal, estadual e federal. 
Objetivo: Promover o desenvolvimento técnico e a capacitação de empreendedores da região da baixada fluminense 
para elaboração de projetos culturais elegíveis a leis de incentivo fiscal de fomento à cultura. 
Produto: Formalização de pessoa jurídica para os empreendedores locais e aprovação de projetos perante leis de 
incentivo. 

Ana Flávia Leite 
Fundação 
Orquestra Sinfônica 
Brasileira 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

16 

ITCMD E IMPACTOS SOBRE HERANÇAS DE PEQUENO VALOR 
Problema: A transferência de patrimônio de uma pessoa falecida para seus sucessores é regulada pelo Código Civil, 
que dispõe, em resumo, sobre as regras de legitimidade do direito e quantificação dos valores, e pelo Código de 
Processo Civil, que trata das regras procedimentais para a entrega. Há, contudo, a incidência de normas do Direito 
Tributário, que, a partir do art. 157 da Constituição da República, prevê a incidência de imposto causa mortis, a ser 
regulado em aspectos gerais pelo CTN e mais detidamente pelos legisladores estaduais. 
O imposto causa mortis, também conhecido como ITCMD, ITD ou ITCD, constitui espécie de imposto sobre 
patrimônio e é calculado mediante declaração, ou seja, mediante a prestação de informação pelo inventariante ou 
contribuintes. Pela ótica fiscal, trata-se de receita derivada de Estados e do DF e, nesse sentido, faz parte da política 
fiscal das receitas públicas. 
Atualmente tem se iniciado debate sobre o limite de atuação dos Estados na cobrança do ITCMD, particularmente 
em poucas previsões legislativas de dispensa (isenção) do imposto em heranças de pequenos valores e/ou 
sucessores de menor renda salarial. No Estado do Rio de Janeiro chama são hipóteses de isenção relacionadas a 
baixa renda: valor total da herança de até cerca de R$ 52.000,00; transmissão de imóveis residenciais de valores até 
cerca de R$ 240.000,00; transmissão de imóveis do MCMV e PAR, ou localizados em unidades de conservação, desde 
que pertençam a comunidades tradicionais ou quilombolas; transmissão causa mortis a pessoas físicas de um único 
imóvel residencial localizado em comunidades de baixa renda (não há decreto editado) 
O problema a ser abordado é se essas hipóteses legais são suficientes para estimular a regularização de imóveis via 
direito das sucessões, ou se constituem obstáculos na circulação da propriedade e ao acesso à herança, e, nesse 
último caso, se é possível pensar em novas abordagens em políticas públicas como solução. 
Objetivo: Definir se a legislação do Estado do Rio de Janeiro sobre imposto causa mortis atende aos direitos 
fundamentais de propriedade e herança. 

Giulia Schettino 
Rigolon 

Sociedade em geral, 
Poder Executivo e 
Poder Legislativo 
estaduais 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

http://direitorio.fgv.br/
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Produto: Apresentar propostas que tornem as causas de (não) incidência do imposto causa mortis adequadas ao 
atendimento dos interesses de pessoas com menor renda, de modo a cumprir justiça social e tributária. 

17 

LIBERDADE RELIGIOSA GLOBAL: PERSPECTIVA NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL 
Problema: Em âmbito nacional, o exercício da liberdade religiosa tem assumido interfaces cada vez mais crescentes 
com a esfera pública, acalorando o cenário político e gerando questionamentos sobre o escopo de proteção deste 
direito fundamental. Tal debate também tem sido presente nas esferas regionais e internacionais, desde discussões 
sobre o uso de símbolos e vestes religiosas em espaços públicos, até casos de perseguição em massa em locais que 
possuem religiões predominantes, como por exemplo os casos dos rohingyas em Mianmar, uyghurs na China e 
yazidis no Iraque. À luz desses diferentes cenários, como a atuação de organismos nacionais, regionais e 
internacionais podem fornecer parâmetros sobre a aplicabilidade dos elementos de proteção desse direito humano? 
Objetivo: As raízes históricas e filosóficas da liberdade de religião ou crença revelam a importância e protagonismo 
deste Direito, que é tanto humano quanto fundamental. Desse modo, o objetivo deste programa é fornecer as bases 
históricas, filosóficas e teóricas para, de posse delas, levantar e analisar a prática de organismos nacionais, regionais 
e internacionais (especialmente o STF, a CIDH e CorteIDH e o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a princípio) na 
proteção e resposta a diferentes tipos de violações. Isso porque, o conhecimento de tais raízes e bases teóricas 
servirão como substrato para a análise da efetividade da atuação dos referidos organismos e a condição de 
possibilidade para um estudo comparado entre as soluções propostas por cortes e órgãos nacionais, regionais e 
internacionais em temáticas semelhantes. 
Produto: Desenvolvimento de uma base de dados na plataforma interativa Padlet (exemplo) que forneça um 
panorama atual da prática de organismos, em âmbito nacional, regional e internacional, em casos emblemáticos 
para a compreensão do escopo de proteção da liberdade religiosa – foco inicial será dado no Supremo Tribunal 
Federal (STF), Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH e CorteIDH, respectivamente) e Comitê 
de Direitos Humanos da ONU. 

Amanda Centeno 
e Mariana Gouvea 

Estudantes e 
profissionais 
interessados em 
compreender o 
escopo de proteção 
da liberdade 
religiosa, bem como 
a prática, discurso e 
julgamento de 
organismos 
nacionais, regionais 
e internacionais na 
matéria. 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

18 

MODERAÇÃO DE CONTEÚDO E DIREITOS HUMANOS EM TEMPOS DE CONFLITO: TIK TOK E DILEMAS NO CONTEXTO 
DE GUERRA NA UCRÂNIA 
Problema: Conflitos entre países, na era digital, ganham um novo ator como potencial amplificador de discursos 
problemáticos que possam violar Direitos Humanos: as plataformas de redes sociais. Narrativas de xenofobia, 
racismo e incitação à violência tem sido identificadas em diversas redes e, principalmente, a da companhia 
ByteDance, TikTok, devido a suas ferramentas nativas que facilitam a criação de conteúdo audiovisual e a seus 
algoritmos (pouco transparentes) de amplificação com direcionamento de acordo com interesse dos usuários 
(microtargeting). Diante deste contexto, o presente projeto procura se debruçar sobre a seguinte pergunta: quais os 
mecanismos, no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos e de políticas de boas práticas, que podem 
ajudar a mitigar a difusão de tais conteúdos problemáticos? 
Objetivo: Este Field Project tem como objetivo a capacitação do corpo discente na compreensão de relações 
conflituosas que permeiam a garantia de direitos humanos no contexto das novas tecnologias, com a finalidade de 
elaboração de um relatório de caráter multidisciplinar. O documento a ser produzido deve evidenciar o poder de 
gerenciamento dos alunos na elaboração de uma “tabela de contingência” a ser construída coletivamente. Com isso, 
os discentes devem desenvolver habilidades de coleta de dados, com uma amostra representativa do problema a ser 
observado através das redes sociais. O objetivo é que os alunos sejam capazes não somente de identificar e 
selecionar materiais audiovisuais de relevância para a discussão do problema sugerido, mas que também sejam 
capazes de organizar e produzir um parecer crítico sobre tal material coletado de maneira a destacar a coerência 
analítica dentre as variáveis propostas para a observação. Por fim, os alunos devem também exercitar a capacidade 
de proposição de regulação da moderação de conteúdo que seja útil ao problema indicado, assinalando quais 
documentos do sistema internacional de Direitos Humanos podem se aplicar à empresa Bytedance, bem como quais 

Giullia Thomaz Sociedade em geral 
Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 
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órgãos da sociedade civil devem estar envolvidos na elaboração de propostas para a regulação de práticas nocivas 
como a amplificação de conteúdos que venham a promover racismo, xenofobia e discurso de ódio. 
Produto: O produto dos encontros será um relatório em formato de Policy Briefing contextualizando os principais 
dilemas de moderação de conteúdo trazidos pela plataforma de rede social, TikTok, em contextos de conflito 
armado, tendo como principal objeto de estudo o atual conflito entre Rússia e Ucrânia. O documento deve atender 
aos seguintes critérios: (I) Oferecer um panorama geral da relevância do assunto para o estudo da moderação de 
conteúdo, indicando principalmente a relevância das políticas de comunidade do TikTok em relação à moderação de 
conteúdo que atente a Direitos Humanos; (II) Apresentar a relevância do recorte da Guerra na Ucrânia para este 
dado tópico, indicando de que maneiras as dinâmicas e problemáticas observadas nesse contexto podem extrapolar 
o caso observado; (III) O relatório deve ser capaz de tornar inteligível, usando de linguagem multidisciplinar, acessível 
aos diversos públicos, os problemas da moderação de conteúdo online, mapeando autoridades responsáveis, bem 
como possíveis responsabilidades das plataformas no sistema internacional. 

19 

MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR 
Problema: O consumidor será realmente beneficiado com a modernização do setor de energia? 
Objetivo: Identificar os benefícios e os desafios que o PL n° 414/2021 apresenta aos consumidores. 
Produto: Ao final do trabalho, será produzido uma cartilha para os consumidores de energia elétrica de baixa tensão. 

Patrícia Sampaio 

Agentes do setor 
elétrico, 
consumidores, 
juristas e 
estudantes. 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

20 

O REAL DIGITAL E AS CRIPTOMOEDAS EM FACE DAS MOEDAS SOCIAIS 
Problema: Quais as funções, diferenças e relevância prática do papel moeda de curso forçado, do real digital e das 
demais moedas digitais em face das moedas sociais (Arariboia, Mumbuca e Capivari)? 
Objetivo: Apresentação de um modelo analítico, compreendendo a criação de formulários de entrevista, de 
tabulação e consolidação dos dados examinados para produção de relatório final, objetivando explicitar a relevância 
das moedas sociais e suas diferenças para o real físico e digital e demais criptomoedas e ativos virtuais. 
Produto: Relatório final contendo dados objetivos sobre a experiência das moedas sociais dos municípios de Niterói 
(Arariboia), Maricá (Mumbuca) e de Silva Jardim (Capivari) para o desenvolvimento da economia solidária local e, 
bem assim, as suas diferenças estruturais para a moeda nacional de curso legalmente forçado, o real digital e as 
criptomoedas. 
 

Gabriel Rodrigues 
Correa 

São quatro atores 
externos com os 
quais haverá 
interface para 
realização do 
projeto: 1)  
gestores, 
administradores e 
técnicos do Banco 
Central do Brasil 
(BACEN) envolvidos 
no projeto Real 
digital (Portaria 
BACEN 
108.092/2020); 2) a 
Prefeitura do 
município do Rio de 
Janeiro, que 
anunciou que os 
cariocas poderão 
utilizar os serviços 
das empresas 
credenciadas para 
efetuar o 
pagamento do IPTU 
utilizando 
quaisquer 
criptomoedas a 

Estar 
cursando ou 
ter cursado a 
disciplina 
obrigatória 
Economia do 
1º período 

6 10 
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partir de 2023; 3)  
gestores de 
corretoras de 
criptomoedas e 
prestadoras de 
serviços de ativos 
virtuais assim 
qualificadas pelo 
Projeto de Lei nº 
4401/21 (PL 
aprovado pelo 
Congresso Nacional 
em 29/11/2022, 
aguarda sanção 
presidencial); e 4) 
Os residentes, 
comerciantes e 
administradores 
públicos dos 
municípios de 
Niterói, onde foi 
lançada a Moeda 
Social “Arariboia”, 
de Maricá, que 
criou a “Mumbuca”, 
e de Silva Jardim, 
onde foi lançada e 
começou a circular, 
em dezembro de 
2010,  a “Capivari”, 
primeira “moeda 
social” do Estado do 
Rio de Janeiro. 

21 

OBSERVATÓRIO DAS MULHERES PARLAMENTARES NAS COMISSÕES/CARGOS LEGISLATIVOS  
Problema: Criação do Observatório das Mulheres Parlamentares, com o objetivo de realizar o mapeamento e 
acompanhamento da posição destinada às mulheres parlamentares nas comissões permanentes e nos cargos de 
comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, considerando as legislaturas de 1988 até a atual, que 
findará em 2023. 
Construção de plataforma eletrônica (em formato de site e perfil no instagram), para divulgação do mapeamento a 
ser realizado pelo Observatório das Mulheres Parlamentares. Além disso, a plataforma também terá a finalidade de 
fornecer informações sobre as parlamentares, bem como de divulgação de estatísticas, com enfoque, também, na 
interseccionalidade, além de projetos de lei sobre a temática da sub-representação feminina na política. 
Objetivo: Analisar se a hierarquização social de gêneros influencia na ocupação de espaços políticos estratégicos no 
âmbito interno do Parlamento (limitando o campo de possibilidades de atuação, de oportunidades de ascensão em 
cargos de comando e o acúmulo de capital político pelas mulheres), a partir da investigação da posição destinada às 

Tainah Simões 
Sociedade brasileira 
como um todo 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

http://direitorio.fgv.br/
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mulheres parlamentares nas comissões permanentes e nos cargos de comando da Câmara dos Deputados, 
considerando as legislaturas de 1988 até a atual, que findará em 2023. 
Produto: Analisar se a hierarquização social de gêneros influencia na ocupação de espaços políticos estratégicos no 
âmbito interno do Parlamento (limitando o campo de possibilidades de atuação, de oportunidades de ascensão em 
cargos de comando e o acúmulo de capital político pelas mulheres), a partir da investigação da posição destinada às 
mulheres parlamentares nas comissões permanentes e nos cargos de comando da Câmara dos Deputados, 
considerando as legislaturas de 1988 até a atual, que findará em 2023. 

22 

OFICINA DE FOTOGRAFIA: A FOTOGRAFIA COMO DISPARADOR DE REFLEXÃO E TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO DO 
TRABALHO 
Problema: O trabalho é o objeto empírico central. As fotografias feitas pelos trabalhadores dos seus ambientes de 
trabalho, das ações e processos que envolvem o ato de trabalhar serão disparadores de diálogo entre o aluno 
pesquisador e o trabalhador. A demanda (problema) que será objeto de estudo será identificada a partir dos relatos 
dos trabalhadores participantes da pesquisa do FP. Na hipótese de nenhum problema ser revelado pelos 
trabalhadores durante as dinâmicas de grupo e rodas de conversa, a saúde e a segurança no ambiente de trabalho 
serão propostas como objeto de investigação e problematização. A par disso, a metodologia de pesquisa adotada 
nesse FP permite que viés inconscientes dos trabalhadores e/ou até mesmo dos pesquisadores, que poderiam ter 
sido ocultados, como resultado da adesão às normas de afirmação de identidade de classe, gênero, raça, idade e 
outros marcadores da diversidade sejam revelados – o que por si só já pode ser tomado como um problema. 
Objetivo: Geral: (i) capacitar o aluno para realizar pesquisa acadêmica de qualidade, utilizando referenciais teóricos 
interdisciplinares, com consciência das suas escolhas e do contexto em que estão inseridos; e (ii) reconhecer o 
potencial desse tipo de pesquisa como agente transformador da sociedade. 
Específico: (i) proporcionar ao aluno à experiência de reconhecer o outro, como sujeito igualmente relevante para a 
construção do conhecimento, (ii) identificar problemas e propor soluções criativas alinhadas com a regulação do 
Direito do Trabalho, a partir dessa percepção do outro e (iii) explorar dimensões diversas do saber, que não apenas 
jurídicas, para conceber soluções mais amplas e inclusivas, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da pesquisa 
como na prática do direito. 
Produto: Exposição fotográfica e relatório com os achados da pesquisa. 

Maria Julia Atty 
Empresas e 
sociedade 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

23 

OVERSHARENTING: SUPEREXPOSIÇÃO DE DADOS E IMAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA WEB 
Problema: O principal problema prático a ser abordado pelo Field Project é o fenômeno do Oversharenting, que, em 
linhas gerais, pode ser definido como a superexposição dos dados e da imagem de crianças e adolescentes na 
Internet. Diante dos riscos crescentes associados ao fenômeno, faz-se necessário aumentar a conscientização da 
sociedade, buscando minorar suas consequências negativas. 
Objetivo: A meta final do Field Project é aumentar a conscientização da sociedade acerca dos perigos da prática do 
Oversharenting. 
Produto: O Field Project terá como produto final uma cartilha em formato digital acerca do fenômeno do 
Oversharenting, a ser distribuída nas escolas municipais (por meio da Prefeitura do Rio de Janeiro), aos Conselhos 
Tutelares, ao Conselho Regional de Medicina, além de ser disponibilizada nos meios e canais oficiais da FGV para 
acesso geral da sociedade civil. 

Filipe Medon 

Prefeitura do Rio de 
Janeiro, Conselho 
Regional de 
Medicina, 
Conselhos Tutelares 
e Sociedade Civil 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

24 

PODCAST CONSTITUCIONALISMO EM DEBATE 
Problema: Fomentar e aprimorar a discussão sobre a Constituição e suas potencialidades, com o contato com 
diferentes e avançadas perspectivas de interpretação, desenvolvendo nos alunos a habilidade de se comunicar e 
abraçar a pluralidade de ideias. 
Objetivo: Fomentar e aprimorar a discussão sobre a Constituição e suas potencialidades, com o contato com 
diferentes e avançadas perspectivas de interpretação, desenvolvendo nos alunos a habilidade de se comunicar e 
abraçar a pluralidade de ideias. 

Matheus 
Rodrigues 

Sociedade civil e 
mídia 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 
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Produto: Ao longo das aulas, serão convidados especialistas de sete áreas tratadas pela Constituição com o objetivo 
de realizar um debate mediado pelos alunos. Os debates serão gravados em formato de lives e, posteriormente, 
disponibilizados também em podcast. 
Os discentes realizarão entrevistas prévias e serão responsáveis por mediar os debates. As entrevistas, lives e o 
podcast serão veiculados em uma página virtual (Instagram e site) e divulgados para a mídia. 

25 

PRÁTICA INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS: FERRAMENTAS DE ACESSO AO SISTEMA INTERAMERICANO 
PARA A SOCIEDADE CIVIL 
Problema: Em que medida a sociedade civil pode acessar o sistema interamericano de proteção de direitos 
humanos? 
Objetivo: Despertar no corpo discente o interesse e o conhecimento sobre o sistema interamericano de proteção de 
direitos humanos com ferramentas que possam ser incorporadas à sua prática profissional. 
Produto: Guia para acesso e uso do sistema interamericano de direitos humanos pela sociedade civil. 

Maila Bianor 

Membros da 
sociedade civil, 
especialmente os 
que atuam 
diretamente na 
defesa de direitos 
humanos no Brasil 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

26 

PREPARAÇÃO PARA O IAMOOT 2023 – UFPR E AMERICAN UNIVERSITY 
Problema: O IAMoot de 2023 tem como tema “Igualdade e Direitos Humanos: enfrentando a discriminação racial”. 
Neste sentido, o Field Project será o espaço em que a equipe pesquisará materiais sobre o tema e desenvolverá seu 
memorial.   
Objetivo: Agregar conhecimento sobre o tema a todos os participantes, que deverão fazer pesquisas aprofundadas 
sobre casos relacionados na Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros tribunais internacionais. 
Produto: Participação nas competições de direitos humanos (Pré-Moot e IAMoot), com memorial da equipe. É 
importante sinalizar que o Pré-Moot tem o mesmo tema do IAMoot, sendo um evento que reúne todas as equipes 
brasileiras, ambiente ímpar para descobrir as estratégias das outras equipes. O Pré-Moot não possui fase escrita 
(memorial). 

Leandro Rebelo e 
Pedro Burlini 

Competições de 
direitos humanos - 
pré-moot da UFPR e 
IAMoot da 
American University 

Aberto 
apenas para 
membros da 
equipe de 
competição 
de direitos 
humanos da 
FGV 

6 10 

27 

PROJETO DE LEI SOBRE IA DO SENADO FEDERAL – ANÁLISE JURÍDICA 
Problema: O principal problema sobre o qual o Field Project se debruçará é o recente relatório e texto-base 
apresentado pela Comissão de Juristas do Senado Federal (06/12/2022) em relação à criação de um Marco Legal da 
Inteligência Artificial no Brasil. 
Objetivo: A meta final do Field Project é esclarecer a comunidade jurídica em relação aos caminhos seguidos pela 
Comissão de Juristas do Senado Federal em relação ao Projeto de Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil. 
Produto: O Field Project terá como produto final um documento analítico, esclarecendo a comunidade jurídica em 
relação a quais foram as conclusões adotadas pela Comissão de Juristas na feitura do texto normativo, buscando 
identificar as inspirações internacionais, bem como quais sugestões dos especialistas ouvidos pela Comissão nas 
audiências e contribuições públicas foram incorporadas à versão final do texto. Além disso, será verificada a sintonia 
do texto com a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA). 

Filipe Medon 
Comunidade 
jurídica 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

28 

RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO: DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS PARA UM ESTADO MAIS 
TRANSPARENTE, INCLUSIVO E EFICIENTE  
Problema: Os principais gargalos a serem enfrentados pela administração pública ao estabelecer a modelagem para 
um projeto de reconstrução e reforma do estado brasileiro que promova a defesa de valores do estado democrático 
de direito, bem como o aprimoramento da organização da administração pública, sua relação com a sociedade e 
seus vínculos de trabalho. 
Objetivo: Do ponto de vista do público-alvo externo, o objetivo do Field Project é contribuir para o debate sobre o 
tema por meio de revisão bibliográfica, trabalho de campo (entrevistas) e redação de cartilha de diretrizes para uma 
reforma administrativa. Já sob o ponto de vista dos discentes, os objetivos são (i) provocar reflexões sobre o 
funcionamento e a missão institucional da administração pública e (ii) desenvolver habilidades sobre a realização de 
pesquisas qualitativas e entrevistas de campo. Em relação ao objetivo (i), o projeto discute conceitos do direito 
administrativo e constitucional e, sobretudo, sua aplicação prática na sociedade e no estado, com importantes 

Anna Carolina 
Migueis 

Agentes Políticos; 
servidores públicos; 
sociedade civil 

Aberto 
apenas para 
discentes a 
partir do 4° 
período 
(inclusive) 

6 10 
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interfaces com as áreas da Administração Pública, da Ciência Política e das Políticas Públicas. Já no que se refere ao 
objetivo (ii), o projeto busca introduzir os discentes na pesquisa científica, com produção de questionários de 
entrevista e análise de dados qualitativos colhidos a partir dos entrevistados.   
Produto: O produto final será oferecido em formato de cartilha a ser disponibilizada publicamente reunindo os 
principais gargalos para a reconstrução e a reforma do estado brasileiro identificados durante as etapas do Field 
Project. 

29 

REFORMAS NA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 
Problema: Compreender como uma Constituição é substituída, como atingir um equilíbrio entre a permanência de 
valores essenciais e mudança daquilo que é contingente e até mesmo o limite formal e material do conteúdo das 
reformas descaracterizam aquilo que o Constituinte Originário propôs, ainda é um lugar distante no cenário mundial. 
Atualmente, poucas obras de qualidade (artigos, capítulos e livros) enfrentam esse tema tão importante e a maioria 
se fundamenta em análises ainda superficiais e bastante teóricas sobre o tema, muitas vezes pela carência de dados 
empíricos que fundamentem suas perguntas e hipóteses. Por isso, o grande diferencial desta obra está na pesquisa 
empírica que a fundamenta, cujo olhar se orienta para a parte de entrada (apresentações), processo legislativo 
(emendas) e porta de saída (aprovações), bem como na produção de indicadores que permitem mensurar categorias 
antes puramente conceituais. Com isso, tornamos as perguntas, hipóteses e análises muito mais assertivas e 
inovadoras para a realidade brasileira. 
Objetivo: 1. Capilaridade de um tema de interesse mundial, mas ainda incipiente no Brasil, tornando as alunas e 
alunos da FGV Direito Rio empreendedores críticos e científicos no tema 2. Desenvolvimento da capacidade técnica 
das alunas e alunos quanto ao caráter analítico e científico das informações para a construção de data lake, análise 
gráfica de dados usando softwares específicos (Tableau e Data Studio), interpretação e visualização de dados 
(storytelling) e redação científica; 3. Tornar o conhecimento sobre as Reformas Constitucionais mais acessível e 
didático, não só para o público do Direto, mas para a população como um todo, com a construção de painel de 
visualização de dados (dashboard), site específico (https://reformasnaconstituicao.com/) e mídias sociais. 
Produto: O produto é um capítulo analítico elaborado pelas alunas e alunos pertencente a um livro inédito e 
inovador no Brasil sobre Reformas Constitucionais na Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Rogerio Sganzerla 
Acadêmicos do 
Direito e Ciências 
Sociais Aplicadas 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

30 

REGULAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CARREGADORES ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS LEVES 
Problema: As mudanças climáticas são o maior problema enfrentado pela geração atual e o com maiores impactos 
na saúde, economia, geopolítica e no futuro das próximas gerações. Medidas devem ser tomadas para reduzir níveis 
de aquecimento do planeta e o volume de emissões de poluentes. Entre elas, a transformação do modelo do sistema 
de transporte é peça chave para as grandes cidades, tal como a eletrificação do transporte, tornando-o zero 
emissões. O grande peso das emissões per capita nas cidades vem do transporte individual, sendo o avanço da 
eletrificação de veículos leves e de redes de ônibus uma política pública indispensável, que impõe a reflexão sobre o 
gargalo na distribuição dos carregadores e na monetização desse serviço. Sem carregadores disponíveis em larga 
escala, a expansão do número de carros elétricos nas cidades estará limitada. Para a expansão do mercado de 
carregadores para veículos elétricos, é necessário o desenvolvimento de uma regulação e políticas públicas de 
fomento, inclusive financeiras e de logística, para a implantação de carregadores nas cidades, tanto em ambientes 
privados como em modelos de concessão. Para isso, aprender com a experiência de cidades que estão mais 
avançadas no desenvolvimento de regulação, políticas públicas e na aplicação de modelos de financiamento é 
fundamental.  
Objetivo: Conhecer experiências de sucesso em eletrificação de veículos leves e redes de ônibus. Mapear iniciativas 
de implementação de carregadores elétricos em centros urbanos. Apresentar uma minuta de regulação de 
implementação de carregadores elétricos para cidades brasileiras. 
Produto: Cartilha: modelos de regulação, de fomento e de implementação de políticas públicas de eletromobilidade: 
Austrália, Canada, China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. 

Camila Santiago Sociedade em geral 
Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

http://direitorio.fgv.br/
https://reformasnaconstituicao.com/
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31 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DAS PLATAFORMAS DIGITAIS E O CORRESPONDENTE AGRAVAMENTO DOS 
CUSTOS DE COMPLIANCE FISCAL 
Problema: Pode o legislador tributário responsabilizar as plataformas digitais pelos impostos devidos pelas empresas 
que vendem seus produtos e serviços na sua plataforma? Em caso afirmativo, em que medida? Caso a 
responsabilização tributária das plataformas digitais seja legitimada legalmente, qual o impacto gerado nos custos de 
compliance fiscal? Serão eles realmente agravados? Quais as alternativas que eventualmente já existem para 
atender à pretensão da administração tributária, mas sem agravar os custos de compliance fiscal das empresas? 
Seria o caso do legislador prever compensações às plataformas digitais, como forma de incentivá-las a colaborar, por 
meio da concessão de determinado incentivo fiscal? 
Objetivo: O principal objetivo do trabalho é esclarecer à sociedade acerca do papel das plataformas digitais na 
atualidade, do risco de sua responsabilização tributária pelos impostos devidos por terceiros e dos seus custos de 
compliance fiscal. Em paralelo, orientar o legislador acerca dos riscos envolvidos e propor alternativas para conciliar 
os interesses fazendários e as preocupações das empresas. 
Produto: Policy paper sobre o papel das plataformas digitais na atualidade, o risco de sua responsabilização 
tributária pelos impostos devidos por terceiros e seus custos de compliance fiscal. 

Matheus 
Rodrigues 

Os detentores de 
plataformas 
digitais, que 
comercializam e/ou 
intermediam a 
comercialização de 
mercadorias e 
serviços por meio 
de plataformas 
digitais 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

32 

REVISTA CRIPTOECONOMIA E SOCIEDADE 
Problema: A criptoeconomia é um fenômeno social relativamente recente e multidisciplinar, que abrange diferentes 
áreas como criptografia, engenharia de software, direito, economia, design de mecanismo, ciência da computação, 
filosofia, comunicação, ecologia e assim por diante. Isso significa que os problemas – políticos, jurídicos, sociais, 
ambientais etc. – dela advindos não podem ser abordados a partir de uma perspectiva isolada. A revista 
Criptoeconomia e Sociedade busca proporcionar um espaço no qual o fenômeno seja trabalhado de forma 
abrangente em toda sua complexidade. 
Objetivo: (i) mapear os diferentes pesquisadores e campos que têm trabalhado temas relacionados à 
criptoeconomia no Brasil; (ii) identificar as instituições (públicas e/ou privadas) que têm desenvolvido projetos ou 
produtos na área; (iii) construir a revista Criptoeconomia e Sociedade como um polo de atração e discussão das 
principais questões relacionadas ao campo. 
Produto: Publicação da primeira edição da revista Criptoeconomia e Sociedade. 

Giulia Schettino 
Rigolon 

Professores, 
pesquisadores e 
grupos que 
trabalhem temas 
relacionados à 
criptoeconomia 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

33 

TRIBUTAÇÃO SOBRE CONSUMO E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Problema: A complexidade do sistema tributário brasileiro aplicada ao setor elétrico acaba por criar algumas formas 
de tributação que podem ser questionadas a partir de análises detalhadas aplicadas a diferentes segmentos desta 
indústria. 
Objetivo: Contribuir para a criação de repositório de informações e dados, que traga segurança jurídica aos 
principais atores do mercado de energia. 
Produto: Pretende-se com o presente projeto analisar, de forma qualificada, o mercado de geração de energia, com 
recorde voltado as questões tributárias do segmento, objetivando, ao final, a elaboração de proposições aplicáveis 
aos principais atores deste mercado. 

Rafael Lyrio 

Associações do 
Setor Elétrico, 
Secretarias 
Estaduais de 
Desenvolvimento, 
Estudantes e 
Investidores 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

34 

UMA VISÃO SOBRE AS CÂMARAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Problema: Como está o funcionamento das Câmaras de Resolução de Conflitos dos Estados? 
Objetivo: Estudar como os Estados estão buscando resolver os conflitos utilizando os métodos adequados de 
resolução de conflitos contribuindo para a sustentabilidade do Poder Judiciário. 
Produto: Relatório detalhando a existência e o funcionamento dessas Câmaras nos Estados. 

Cristiane Carneiro 
Procuradorias 
Gerais dos Estados 

Aberto para 
todo o corpo 
discente 

6 10 

 

http://direitorio.fgv.br/

