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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  SELO LOJISTA E COMERCIANTE DA DIVERSIDADE 

AUTORIA ROGERIO BARROS SGANZERLA E CLÁUDIO NASCIMENTO SILVA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ROGERIO BARROS SGANZERLA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE 

PÚBLICO ALVO COMERCIANTES E LOJISTAS DOS BAIRROS DA LAPA E COPACABANA 

CÓDIGO 
GRDDIR003 / GRDDIR037 
/GRDDIR039 / GRDDIR041  

PERÍODO 2022.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O Field Project pretende desenvolver uma campanha social e educativa com os lojistas e comerciantes dos bairros 
da Lapa e Copacabana para a promoção do “Selo Lojista da Diversidade”. Para que receba o Selo, é preciso que o 
lojista divulgue o material sobre diversidade e será necessário que eles participem de uma campanha informativa 
sobre legislação, direitos humanos e práticas de complience em caso de danos, bem como compromisso de 
adequação às orientações e diretrizes para sobre inclusão e diversidade. 

PROBLEMA 

Diversos estabelecimentos comerciais não possuem orientações preventivas e redução de danos em caso de 
questões envolvendo diversidade. A fim de evitar novos problemas e expandir a proteção dos direitos humanos a 
intenção é orientar e capacitar os estabelecimentos comerciais acerca dos direitos, deveres, legislações aplicáveis e 
possíveis problemas envolvendo o desrespeito a grupos vulneráveis 

PRODUTO 
O produto final é distribuição do “Selo Lojista da Diversidade” ao máximo de lojistas e comerciantes possíveis dos 
bairros da Lapa e Copacabana, sendo requisito indispensável a divulgação de material informativo, capacitação e 
compromisso para adequação às orientações e diretrizes sobre inclusão e diversidade. 

OBJETIVO 

Para a sociedade, em específico para lojistas e comerciantes, o objetivo é garantir novas ferramentas de complience 
e prevenir danos à direitos de populações vulneráveis. Para a população, em especial grupos vulneráveis, o objetivo 
é garantir o respeito à diversidade. Para os alunos e alunas, o objetivo é que, ao final do projeto, tenham 
desenvolvido o aprendizado teórico e prático sobre direitos humanos e diversidade, bem como condutas ativas e 
operacionais de informação e orientação dos lojistas e comerciantes sobre métodos preventivos (e de redução de 
danos) para populações vulneráveis no Rio de Janeiro. 

METODOLOGIA 

O Field Project contará com três etapas distintas de produção: levantamento dos estabelecimentos comerciais 
Participantes, elaboração do manual para capacitação dos lojistas e comerciantes e as capacitações propriamente 
ditas. 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, a lista de estabelecimentos participantes já será disponibilizada aos alunos e alunas, bem como todo e qualquer 
custo de material, impressão de design ficará sob custas da Aliança Nacional LGBTI+ e Grupo Arco-Íris (GAI). O 
resultado é a elaboração de um selo de reconhecimento de boas práticas aos lojistas e comerciantes participantes. 

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. 

 
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. 

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. 

 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 
Introdução e explicação sobre o projeto, legislação pertinente, objetivos, órgãos envolvidos. Divisão de tarefas. Início 
da pesquisa para estabelecimento participantes. 

2 Roteiro de atividades e delimitação da estrutura de capacitação com os estabelecimentos comerciais (1) 

http://www.fgv.br/direitorio
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3 Roteiro de atividades e delimitação da estrutura de capacitação com os estabelecimentos comerciais (2) 

4 Roteiro de atividades e delimitação da estrutura de capacitação com os estabelecimentos comerciais (3) 

5 Fechamento da lista de estabelecimentos participantes. Elaboração de cronograma de capacitações. 

6 Finalização do material padronizado e organização das equipes para capacitações. 

7 Capacitação teste em sala (1) 

8 Capacitação teste em sala (2) 

9 Capacitação dos lojistas e comerciantes (1) 

10 Capacitação dos lojistas e comerciantes (2) 

11 Capacitação dos lojistas e comerciantes (3) 

12 Capacitação dos lojistas e comerciantes (4) 

13 Capacitação dos lojistas e comerciantes (5) 

14 Espaço extra/reserva. 

15 Espaço extra/reserva. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

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

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Manual de Comunicação LGBTI+. Aliança Nacional LGBTI. 2020. Disponível em: 
https://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf 
Prefeitura da Cidade de São Paulo. Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/selo_direitos_humanos/index.php 
Brasil. Ministério dos Direitos Humanos. Manual Orientador sobre Diverisdade. 2018. Disponível em: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/dezembro/ministerio-lanca-manual-orientador-de- 
diversidade/copy_of_ManualLGBTDIGITAL.pdf 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

A ser indicada em sala. 
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