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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  OVERSHARENTING: A SUPEREXPOSIÇÃO DOS DADOS E DA IMAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INTERNET 

AUTORIA FILIPE MEDON DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO FILIPE MEDON DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente  

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

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 
Direito Civil. Direito à imagem. Proteção de dados pessoais. Crianças e adolescentes. Poder familiar. 
Oversharenting. 

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. 

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. 

OBJETIVO 
A meta final do Field Project é aumentar a conscientização da sociedade acerca dos perigos da prática do 
Oversharenting. 

METODOLOGIA 

A execução do Field Project passará, inicialmente, pela capacitação dos alunos acerca do fenômeno, o que será 
realizado por meio de uma série de debates e análises de dados de pesquisas. Na sequência, os alunos serão 
divididos em subgrupos que ficarão responsáveis pela execução das diferentes partes da cartilha, o que será feito 
a partir do conhecimento teórico obtido nos primeiros encontros. Serão realizadas reuniões de acompanhamento, 
discussão e ajustes na cartilha. Por derradeiro, o produto final (cartilha) será entregue à Prefeitura do Rio de 
Janeiro, ao Conselho Regional de Medicina, aos Conselhos Tutelares e também será disponibilizada nos meios e 
canais oficiais da FGV. 

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. 

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.  

X 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 
Capacitação dos alunos – aula teórica buscando apontar os principais problemas jurídicos decorrentes do fenômeno 
do oversharenting. 

2 Análise de casos de oversharenting comercial 

3 Análise de casos de oversharenting não comercial 

4 Levantamento e análise de pesquisas empíricas em relação ao oversharenting 

5 Levantamento e análise de consequências do oversharenting para a saúde pública 

http://www.fgv.br/direitorio
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6 Discussão em relação a outras consequências extrajurídicas do oversharenting 

7 Debate entre os alunos 

8 Divisão de tarefas em relação à produção da cartilha 

9 Elaboração do produto final - acompanhamento 

10 Elaboração do produto final - acompanhamento 

11 Elaboração do produto final - acompanhamento 

12 Elaboração do produto final - acompanhamento 

13 Discussão do produto final 

14 Ajustes no produto final 

15 Entrega do produto final 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação: 40%. Elaboração da cartilha: 60%. 

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