
 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  ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO NA ANVISA: PARÂMETROS PARA A DISPENSA DE AIR 

AUTORIA NATASHA SCHMITT CACCIA SALINAS, LUCAS THEVENARD GOMES  DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO A SER PREENCHIDO PELA COORDENAÇÃO DE ENSINO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA DISCENTES A PARTIR DO 3º PERÍODO 

PÚBLICO ALVO A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA E AS DEMAIS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS 

CÓDIGO 
GRDDIR037 / GRDDIR039 / 

GRDDIR041  
PERÍODO 2022.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Um estudo recente, desenvolvido no âmbito do Projeto Regulação em Números da FGV, levantou dados sobre a 
dispensa de Análise de Impacto Regulatório no processo de produção normativa da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa. Foram analisados dados acerca de 843 atos normativos (Resoluções de Diretoria Colegiada e 
Instruções Normativas) editados pela Anvisa entre 2011 e 2020, período em que a agência se utilizou regularmente 
de AIR para orientar sua produção normativa. 
Os dados mostram que a agência dispensou expressamente o uso de AIR em 56,7% dos casos. Em 9,4% dos casos a 
agência não publicou informações em seu portal acerca do uso ou dispensa de AIR. Apenas em 33,9% dos casos a 
agência aprovou o uso de AIR para subsidiar seu processo de produção normativa. O estudo levantou também dados 
do portal acerca das justificativas para os casos de dispensa, evidenciando que em 86,2% dos casos a justificativa 
publicada pela agência em seu portal para a dispensa foi “processo com alto grau de urgência e gravidade”. 
Partindo desses resultados, este Field Project se propõe a investigar, por meio de análises qualitativas das 
deliberações de dispensa, porque a Anvisa dispensa AIR em tantos casos utilizando-se da justificativa de 
‘gravidade/urgência’ do processo regulatório. A partir dessa investigação, os alunos deverão propor parâmetros e 
boas práticas de transparência para as agências a respeito do uso e da dispensa de AIRs.  
Em grande medida, a delimitação dos casos de dispensa de AIR será uma condição decisiva para a efetividade da 
implementação dessa ferramenta no espaço regulatório brasileiro, e este projeto pretende oferecer uma 
contribuição a esse debate, em um momento em que os contornos legais do instituto ainda estão sendo definidos 
no Brasil. 

PROBLEMA 

Como entender o uso do justificativo “processo com alto grau de urgência e gravidade” em 86,2% dos casos de 
dispensa de AIR pela Anvisa? Como a agência delimita os casos de dispensa de AIR por gravidade/urgência? 
Quais devem ser os parâmetros para a dispensa do uso de AIR pela Anvisa e pelas demais agências reguladoras? 
Como aumentar a transparência de procedimentos de aprovação de dispensa de AIR pelas agências reguladoras? 

PRODUTO 
Serão produzidos: dados qualitativos acerca das dispensas de AIR pela Anvisa; um relatório final com os resultados 
da pesquisa qualitativa; e uma proposta de regulamentação para o uso de dispensas de AIR pelas agências 
reguladoras federais. 

OBJETIVO 

Com base em uma análise aprofundada da experiência da Anvisa, propor um debate público acerca dos parâmetros 
adequados para a identificação dos casos de uso e de dispensa de Análise de Impacto Regulatório – AIR pelas 
agências reguladoras federais; e propor uma regulamentação que deverá servir como referência de boa prática em 
matéria de dispensa de AIR pelas agências. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto será dividido em três etapas principais.  
A etapa inicial consistirá em uma revisão da bibliografia acerca da Análise de Impacto Regulatório, e suas boas 
práticas, assim como seu estabelecimento no contexto institucional brasileiro. Nessa etapa, os alunos serão 
estimulados a levantar hipóteses para explicar o elevado número de dispensas de AIR pela Anvisa e o uso recorrente 
da justificativa: “processo com alto grau de urgência e gravidade”. 
A segunda etapa, consistirá na análise qualitativa de uma amostra de casos de dispensa de AIR na Anvisa, para 
investigar quais são as causas do elevado número de dispensas justificadas como casos de alta urgência/gravidade. 
O objetivo é testar as hipóteses levantadas pelos alunos na etapa anterior, acerca da dispensa de AIRs na Anvisa. 
A terceira etapa consistirá na apresentação dos resultados da análise qualitativa e na elaboração de uma proposta 
de regulamentação com o objetivo de aprimorar a transparência do procedimento de dispensa de AIR e estabelecer 
parâmetros adequados para os casos em que a AIR deve ser dispensada, ou seu uso é necessário. 

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. 

 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. 

http://www.fgv.br/direitorio
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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.  

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 e da pesquisa acerca do uso e dispensa de AIRs pela Anvisa. 

2 Revisão da bibliografia de AIR e debates sobre boas práticas de AIR no Brasil. 

3 Revisão da bibliografia de AIR e debates sobre boas práticas de AIR no Brasil. 

4 Acompanhamento da análise qualitativa dos casos de dispensa e debates metodológicos com os alunos. 

5 Acompanhamento da análise qualitativa dos casos de dispensa e debates metodológicos com os alunos. 

6 Acompanhamento da análise qualitativa dos casos de dispensa e debates metodológicos com os alunos. 

7 Acompanhamento da análise qualitativa dos casos de dispensa e debates metodológicos com os alunos. 

8 Acompanhamento da análise qualitativa dos casos de dispensa e debates metodológicos com os alunos. 

9 Acompanhamento da análise qualitativa dos casos de dispensa e debates metodológicos com os alunos. 

10 Acompanhamento da análise qualitativa dos casos de dispensa e debates metodológicos com os alunos. 

11 Elaboração do Relatório de Resultados da pesquisa qualitativa. 

12 Elaboração do Relatório de Resultados da pesquisa qualitativa. 

13 Elaboração do Relatório de Resultados da pesquisa qualitativa. 

14 Elaboração da Proposta de Regulamentação da dispensa de AIR. 

15 Elaboração da Proposta de Regulamentação da dispensa de AIR. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Nota de presença: 15% 
Nota de participação: 25% 
Entrega dos trabalhos: 60% 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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