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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO ÂMBITO DO DIREITO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS POLÍTICOS 

AUTORIA JULIANA CHAVES VIEGAS DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO JULIANA CHAVES VIEGAS DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE. 

PÚBLICO ALVO ESTUDANTES DE DIREITO 

CÓDIGO 
GRDDIR003 / GRDDIR037 / 
GRDDIR039 / GRDDIR041  

PERÍODO 2022.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

 

EMENTA 

Promoção e divulgação de conhecimento científico no âmbito do Direito através de pesquisas sobre 
a sub-representação feminina em espaços políticos. A iniciativa é fruto de parceria com o Programa 
Diversidade e Inclusão (FGV-RJ) para a produção de um podcast que terá como temas a difusão de 
informação sobre (i) Gênero e Carreira Política, (ii) Financiamento de Campanhas Políticas de 
Mulheres, (iii) Cotas Políticas de Gênero, (iv) Violência Política Contra Mulheres.  

PROBLEMA 

A luta de mulheres por uma maior participação política e pela concretização da igualdade de gênero 
em espaços políticos enfrenta há décadas diversos obstáculos. A violência, falta de apoio partidário e 
de informações sobre financiamento são alguns dos empecilhos a este movimento. Diante da 
percepção de que ainda há um abismo entre a participação de mulheres no cenário político e a 
representatividade feminina na área, este projeto busca conferir visibilidade a pesquisas realizadas 
no âmbito do Direito dentro da temática através de ferramentas de comunicação acessíveis de 
produção e difusão. Os alunos poderão compartilhar com o público pesquisas de interesse e 
importantes conceitos da área de Direito sobre participação política feminina através de uma mídia 
específica: o Podcast.  

PRODUTO 
Elaboração e desenvolvimento de podcast de divulgação científica apresentando estudos sobre a sub-
representação feminina em espaços políticos. 

OBJETIVO 

Este projeto pretende trabalhar em cima da importância da divulgação científica de pesquisas em 
Direito que abrangem o problema da sub-representação das mulheres na política no país, a fim de 
contribuir na visibilidade, divulgação e acesso ao conhecimento científico acerca da temática. 
Buscando conectar aprendizagem teórica e construção de contribuição prática, a iniciativa irá 
oferecer aos alunos a experiência de construção coletiva de um podcast.  

METODOLOGIA 

O Field Project será realizado mediante as seguintes etapas: (1ª) encontros semanais para discussão 
das temáticas e divisão de tarefas, (2ª) fichamento dos artigos científicos pré-selecionados, (3ª) 
elaboração e criação dos roteiros de cada episódio a partir dos fichamentos realizados (4ª) gravação, 
edição e divulgação dos episódios de podcast. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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 Apresentação do FP e debate da proposta do plano de estudo com as/os participantes. 

2 
Produção, cenário e referências para a elaboração de podcasts e introdução à prática do fichamento de 
artigos científicos. Divisão dos textos por temática entre os participantes. 

3 Apresentação dos fichamentos dos textos escolhidos pelos participantes e debate em sala. 

4 Definições  de formato, identidade sonora e estratégias de divulgação do podcast. 

5 Elaboração de roteiro do episódio de podcast para a temática "Gênero e Carreira Política". 

6 
Elaboração de roteiro do episódio de podcast para a temática "Financiamento de campanhas políticas 
de mulheres". 

7 Elaboração de roteiro do episódio de podcast para a temática "Cotas políticas de Gênero". 

8 Elaboração de roteiro do episódio de podcast para a temática " Violência Política Contra Mulheres". 

9 Gravação do episódio da temática "Gênero e Carreira Política".  

10 Gravação do episódio da temática "Financiamento de campanhas políticas de mulheres". 

11 Gravação do episódio da temática "Cotas políticas de Gênero". 

12 Gravação do episódio da temática "Violência Política Contra Mulheres". 

13 
Edição dos episódios das temáticas: "Gênero e Carreira Política" e "Financiamento de campanhas 
políticas de mulheres". 

14 Edição dos episódios das temáticas: "Cotas políticas de Gênero" e "Violência Política Contra Mulheres". 

15 Encerramento: avaliação, balanço dos episódios no ar e considerações finais. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação das/os participantes se dará com base na participação nas atividades, entrega dos 
fichamentos dos artigos, observação dos prazos estipulados, elaboração dos roteiros, contribuição para 
o desenvolvimento do trabalho e outras tarefas previstas durante o semestre para a entrega do 
produto final.  
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