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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR 

AUTORIA CAMILA SANTIAGO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO PATRÍCIA SAMPAIO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Agentes do setor elétrico, consumidores, juristas e estudantes. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Esse projeto visa estudar os impactos do Novo Marco Regulatório do Setor de Energia em relação aos 
consumidores de energia elétrica. Para tanto, pretende-se, através de entrevistas com funcionários com- 
representante do PROCON, coletar dados empíricos para identificação dos maiores desafios e benefícios no que 
tange os consumidores de energia elétrica. Ademais, serão analisados a experiência internacional na abertura do 
mercado de energia elétrica para identificação de boas práticas. Ao final, espera-se copilar as experiências 
vivenciadas nesse projeto e elaborar uma cartilha didática com linguagem simples que possa auxiliar os 
consumidores as mudanças propostas pelo PL n° 414/2021. 

PROBLEMA O consumidor será realmente beneficiado com a modernização do setor de energia? 

PRODUTO Ao final do trabalho, será produzido uma cartilha para os consumidores de energia elétrica de baixa tensão. 

OBJETIVO Identificar os benefícios e os desafios que o PL n° 414/2021 apresenta aos consumidores. 

METODOLOGIA 

Planejamento estratégico:  Inicialmente, será apresentado um overview do Setor Elétrico Brasileiro, com ênfase 
para as distribuidoras de energia elétrica. Serão estudados em classe artigos sobre a regulação do setor elétrico, 
para que através do debate os alunos passam fazer uma análise crítica do conteúdo exposto. Ademais, 
estudaremos o Projeto de Lei nº 414/2021 com foco nos pontos pertinentes aos consumidores. Finda a fase inicial 
do projeto, passaremos a elaboração em conjunto dos questionários que servirão de base para as entrevistas. A 
ideia é identificar os maiores receios apontados pelo representante do PROCON. Por fim, reuniremos os trabalhos 
realizados pelos alunos como fonte de pesquisa para elaboração de uma cartilha didática direcionada aos 
consumidores de baixa tensão. 

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. 

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. 

x 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. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

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

 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 programa e exposição inicial da estrutura do Setor Elétrico Brasileiro. 

2 
Energia Elétrica e a competência exclusiva da União. Lei das Agências Reguladoras. Papel da ANEEL no SEB. 
Concessão de serviço público. Direitos e deveres das Distribuidoras de Energia Elétrica. As pequenas empresas de 
distribuição de energia elétrica.  

3 Resolução Normativa n° 1.000/2021. 

4 Mini e micro geração distribuída. 

5 
Conceitos de Contratação Regulada e Contratação Livre. Lei n°10.848/2004. O papel da CCEE. O que muda com o 
novo marco regulatório para o consumidor? O papel do comercializador varejista. 

http://www.fgv.br/direitorio
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6 Debate sobre 1º texto sugerido. 

7 Debate sobre 2º texto sugerido. 

8 Debate sobre 3º texto sugerido. 

9 Elaboração conjunta dos questionários para as entrevistas.  

10 Entrevista com representante do PROCON. 

11 
Análise em conjunto do resultado das entrevistas realizadas. Identificação dos pontos que devem ser inseridos na 
cartilha e os recursos gráficos a serem aplicados.  

12 
Apresentação do resultado das pesquisas realizadas nos paradigmas internacionais (países europeus) 

13 
Apresentação do resultado das pesquisas realizadas nos paradigmas internacionais (Oceania) 

14 
Apresentação do resultado das pesquisas realizadas na análise das implicações na separação das atividades de 
distribuição e comercialização. Como se tratará a questão das perdas não técnicas de energia elétrica?  

15 Exposição final com aula de professor convidado. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. sem 
correspondência com pontuações ou notas, podendo a distribuição ser feita por meio de percentuais. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

PAIVA, Juliana Lopes Barroso Villas Boas Carvalho de. A Liberalização do mercado de energia elétrica brasileiro: 
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Rio, 2021. 
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BIBLIOGRAFIA 
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público-privadas. Rio de Janeiro: LTC, 2013 
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