
 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 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  PODCAST CONSTITUCIONALISMO EM DEBATE 

AUTORIA MATHEUS RODRIGUES SILVA DE CASTRO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO MATHEUS RODRIGUES SILVA DE CASTRO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Sociedade civil e mídia 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 
Constitucionalismo brasileiro. Constituição como projeto civilizacional. Movimentos e correntes do 
constitucionalismo do Brasil. 

PROBLEMA 

No ano de 2023, a Constituição brasileira completará 35 anos de vigência. Ao longo desses anos, diversos temas 
insurgiram na teoria e prática constitucional explorando as potencialidades da Constituição. Ainda assim, 
múltiplas discussões ainda estão em aberto e mobilizam a sociedade civil e juristas em torno dos temas tratados 
pela Constituição. 

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. 

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. 

METODOLOGIA 

ETAPA 1: Conversa com apresentadores de podcast e de lives; 
ETAPA 2: Revisão de temas e calendarização dos convidados;  
ETAPA 3: Criação da página do Instagram e do Site; 
ETAPA 4: Realização dos debates e das entrevistas; 
ETAPA 5: Divulgação do Podcast com evento de lançamento. Objetiva-se contar com jornalistas e alguns dos 
debatedores. 
ETAPA 6: Divulgação externa do podcast para portais de notícia. 

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. 

 
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. 

 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 Field Project e seus objetivos.  
Revisão de temas e professores a serem convidados. 

2 
Entrevista com Host de Podcast (Convidado planejado: David Sobreira, Onze Supremos). 
Conversa com a FGV DICOM (material técnico e suporte). 
Divisão dos temas e mediadores. 

3 
Calendarização dos debates e elaboração de roteiro para os debates. 
Criação da página do Instagram e do Site. 

http://www.fgv.br/direitorio
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4 
Treinamento dos mediadores. 

5 

Realização do debate 1 - Tema: O presente e o futuro da Constituição 
Convidados planejados: Joaquim Falcão (FGV) e Diego Werneck (INSPER) 
Os 35 anos da Constituição e seus desafios. Onde acertamos e onde erramos? A Constituição ainda tem fôlego? 
Precisamos de uma nova Constituição ou mais emendas? 

6 

Realização do debate 2 – Tema: A Constituição Altruísta 
Convidados planejados: Tatiana Batista (EMERJ) e Flávia Bahia (FGV/EMERJ)  
A garantia de direitos fundamentais na Constituição brasileira. Quais são os pontos mais violados? Onde a 
Constituição pode avançar? Como garantir uma isonomia de direitos? 

7 

Realização do debate 3 – Tema: A Constituição Globalizada 
Convidados planejados: Guilherme Peña (UFF/EMERJ) e Siddharta Legale (UFF/UFRJ) 
A Constituição brasileira no contexto global. Como a Constituição se relaciona com outras Constituições pelo mundo? 
Podemos discutir um globalismo constitucional? Devemos aderir à agenda de um Direito global? 
 
Renderização do Podcast sobre o debate 1. 

8 

Realização do debate 4 – Tema: A Constituição Dinâmica 
Convidados planejados: Felipe Fonte (FGV) e Rodrigo Brandão (UERJ) 
Poderes Constitucionais. Como os poderes da República influenciam na interpretação da Constituição? São 
necessários novos poderes? Os poderes precisam ser reestruturados? 
 
Renderização do Podcast sobre o debate 2. 

9 

Realização do debate 5 – Tema: A Constituição Defensora 
Convidados planejados: Silvana Batini (FGV) e Bruno Gaspar (EMERJ) 
A Constituição e as Eleições. As liberdades individuais são absolutas? Como a Constituição sobrevive e combate as 
fake news? Podemos discutir uma Constituição colaborativa e virtual?  
 
Renderização do Podcast sobre o debate 3. 

10 

Realização do debate 6 – Tema: A Constituição Planejada 
Convidados planejados: Paulo Corval (UFF) e Wallace Corbo (FGV) 
Instituições e Design Institucional. Quais são os principais desafios das instituições brasileiras? É preciso repensar o 
federalismo brasileiro? São necessárias novas instituições ou fortalecer as já existentes? 
 
Renderização do Podcast sobre o debate 4. 

11 

Realização do debate 7 – Tema: A Constituição Regulada 
Convidados planejados: Sérgio Guerra (FGV) e Ana Paula de Barcellos (UERJ) 
Administração e regulações. A Constituição deve resguardar a tradicionalidade ou investir na agilidade? Quais são os 
interesses futuros que precisam ser discutidos? A Constituição deve ser regulada? 
 
Renderização do Podcast sobre o debate 5. 

12 
Renderização do Podcast sobre o debate 6. 
 
Evento de lançamento do Podcast. 

13 
Renderização do Podcast sobre o debate 7. 
 
Agenda de Divulgação Externa. 

14 
Agenda de Divulgação Externa. 
 
Revisão das Entrevistas com os professores convidados. 

15 
Roda de discussão final. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita conforme o comprometimento com o trabalho final, da seguinte forma: 
30% na programação e realização dos debates (elaboração de roteiro e mediação); 
30% na renderização dos podcasts (entrega do produto); 
40% na divulgação do produto (manutenção das páginas de Instagram e do Site; Evento de lançamento do Podcast; 
colaboração na agenda de divulgação externa). 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Tradução Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2012. 

Onze Supremos. [Locução de]: David Sobreira. Podcast.  

ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e 
profissionais. Tradução Mario Vilela. São Paulo: Ágora, 2006. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FAOUR, Carla. A arte de Escutar: histórias que revelam a beleza de ouvir e ser ouvido. Rio de Janeiro: Ed. Agir, 2009.  
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PERELMAN, Chain; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a Nova Retórica. Tradução de Maria 
Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

SCHOPENHAUER, Arthur. Como vencer um debate sem precisar ter razão: em 38 estratagemas (dialética erística). 
Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. 258 p. 
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