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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  PAINEL DE REFORMAS CONSTITUCIONAIS 

AUTORIA ROGERIO BARROS SGANZERLA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ROGERIO BARROS SGANZERLA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE 

PÚBLICO ALVO PROFESSORES, PESQUISADORES, JORNALISTAS E SOCIEDADE CIVIL 

CÓDIGO 
GRDDIR003 / GRDDIR037 
/GRDDIR039 / GRDDIR041  

PERÍODO 2022.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O Field Project visa a elaboração de um artigo científico inédito com a criação de um painel de visualização de 
Dados com indicadores que possam medir a resistência, rigidez e estabilidade da Constituição Federal de 1988. O 
objetivo é que, ao final do curso, os alunos e alunas tenham desenvolvido a habilidades sobre a teoria da 
Constituição e seus impactos na democracia, bem como aprendido na prática o desenvolvimento e visualização de 
dados complexos usando softwares de análise e visualização de informações como Tableau, Data Studio e Power 
Bi. 

PROBLEMA 

Há uma intensa necessidade em reformar a Constituição Federal de 1988 por parte do Congresso Nacional. Em 
30 anos de vigência, foram apresentadas mais de 5 mil Propostas de Emenda à Constituição (PEC) e aprovadas 
mais de 111 Emendas Constitucionais (EC). Com isso, o grande debate envolvendo a Constituição é até que ponto 
ela resiste, enquanto objeto íntegro, às reformas apresentadas e aprovadas, seja em forma, seja em conteúdo, 
bem como a desintegração da sua essência e núcleo fundante. Com isso, temos um debate sobre o equilíbrio entre 
a permanência de valores essenciais e a mudança daquilo que é contingente. A pergunta que se faz, então, é:  as 
PECs apresentadas e as EC aprovadas possuem esses objetivos? 

PRODUTO 
Elaboração de um artigo científico a partir da criação de um painel de visualização de dados (dashboard) com 
diversos indicadores de monitoramento das reformas e propostas de modificação à Constituição Federal de 1988 
a fim de medir a suar existência, rigidez e estabilidade. 

OBJETIVO 

Para a sociedade em geral, o objetivo é que a criação do painel de visualização de dados de acesso público e geral, 
além da publicação do artigo científico inédito que impacte no questionamento sobre os mecanismos de 
apresentação, aprovação e controle de reformas presentes na Constituição Federal de 1988. Para os alunos e 
alunas, o objetivo é que, ao final do curso, tenham desenvolvido habilidades sobre a teoria da Constituição e seus 
impactos na democracia, bem como aprendido na prática o desenvolvimento e visualização de dados. 

METODOLOGIA 

O Field Project contará com três etapas distintas de produção: elaboração de indicadores sobre reformas 
constitucionais na Constituição de 1988, criação de um painel de visualização de dados com esses indicadores, 
elaboração de um artigo científico. Apesar de dependentes, não significam que as etapas somente iniciarão após a 
anterior tiver terminado. No caso, serão concomitantes em diversas partes, tendo em vista fatores como tempo, 
eficiência e praticidade. Para isso, todos os dados do banco de dados já estarão disponíveis para os alunos e alunas 
para que possam, a partir da leitura específica e prática sobre resistência, rigidez e estabilidade da constituição, 
desenvolvendo indicadores que possam representar e traduzir esses conceitos na Constituição Federal de 1988, 
elaborando hipóteses próprias e testando aquelas já produzidas por outros professores e pesquisadores sobre o 
tema. Todo esse trabalho será condensado num artigo científico construído desde o início do projeto. Assim, sua 
construção não será realizada após o término do painel de dados e das análises dos da dos, mas sim com o 
desenrolar do projeto. 
A divulgação do painel de visualização de dados será feita pelo site reformasnaconstituição.com e a publicação 
do artigo científico dependerá de aceite das revistas especializadas. 

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. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 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. 

http://www.fgv.br/direitorio
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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 
Introdução e explicação sobre o Projeto de Reformas Constitucionais.   Divisão de tarefas para escrita do artigo 
científico. 

2 Entendimento das categorias jurídicas e científicas sobre resistência, rigidez e estabilidade 

3 Apresentação do software de análise e visualização de dados Tableau e Google Data Studio 

4 Aula guiada e prática para construção do painel de dados. Definição das perguntas-guia. 

5 Apresentação das primeiras versões individuais dos painéis de dados com indicadores. Debate e críticas. 

6 Sistematização dos principais indicadores construídos e aprimorados pelo grupo. 

7 Elaboração de hipóteses e testes a partir das análises dos indicadores. 

8 Aperfeiçoamento do painel de visualização de dados. Gráficos e análises. Debate (1) 

9 Aperfeiçoamento do painel de visualização de dados.  Gráficos e análises. Debate (2) 

10 Aperfeiçoamento do painel de visualização de dados.  Debate sobre a estrutura do artigo científico. 

11 Aperfeiçoamento do painel de visualização de dados. Definição dos gráficos e análises do artigo científico. 

12 Últimas considerações acerca do painel de dados. Início da consolidação do artigo científico. 

13 Finalização do painel de dados com os indicadores. Revisão do artigo – Parte 1 

14 Revisão do artigo – Parte 2 

15 Revisão final do artigo. Finalização do projeto. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Critérios: presença, participação, produção escrita e analítica. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
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ciencia-politica-sobre-carta-3031.pdf 
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http://hdl.handle.net/10438/27163 
Texto resumo contendo as principais hipóteses e testes realizados pelos principais pesquisadores e professores do 
tema no mundo. Não publicado. Disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/1r5wy8NVMVr_gDk86GhdvRydszfuHH8qYDgLncCr9Gig/edit?usp=sharing 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALBERT, Richard. Constitutional Amendments – making, breaking and changing Constitutions. New York: Oxford 
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Press. 2006, p. 319-342. 
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replacements in Latin America. Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Estudios Políticos, 
August 2008. Disponível em:  https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/350_0.pdf 
LORENZ, Astrid. How to measure constitutional regidity - four concepts and two alternatives. Journal of 
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