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As matérias de direito empresarial e insolvência possuem ampla diversidade de temas relevantes e atuais e muitos
nomes importantes no mercado jurídico. Diante disso, o Núcleo de Direito de Empresa e Arbitragem (NEAD) foi
criado na Escola de Direito Rio da FGV. Nesse sentido, com o apoio do NEAD, propõe-se um field project para a
criação e divulgação de conteúdo, direcionado à comunidade jurídica, através de um blog sobre direito
empresarial e insolvência.
N/A.
Blog de direito empresarial e insolvência com contribuições de alunos, ex-alunos, professores e especialistas no
tema.
Aproximar os discentes de temas atuais e relevantes de direito empresarial e insolvência através do
desenvolvimento do blog.
1 - Exposição dos objetivo do blog e apresentação do mesmo a discentes envolvidos;
2 - Discussão de temas contemporâneos em direito de insolvência e empresarial e análise dos possíveis temas de
artigos do blog;
3 - contato com o escritores;
4 - seleção dos melhores artigos;
5 - publicação dos artigos.
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.
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.
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.
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.
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
X
interdisciplinar.
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras:
ATIVIDADE

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15)
TEMA

1

Encontro inicial – introdução do Field Project.

2

Idealização da identidade visual do Blog.

3

Criação do Blog.

4

Criação do Blog.

5

Criação do Blog.

6

Leitura de bibliografia.

7

Discussão de temas contemporâneos em direito de insolvência e empresarial e análise dos possíveis temas de
artigos do blog.
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8
9
10

Discussão de temas contemporâneos em direito de insolvência e empresarial e análise dos possíveis temas de
artigos do blog.
Discussão de temas contemporâneos em direito de insolvência e empresarial e análise dos possíveis temas de
artigos do blog.
Discussão de temas contemporâneos em direito de insolvência e empresarial e análise dos possíveis temas de
artigos do blog.

11

Leitura dos Artigos.

12

Leitura dos Artigos.

13

Seleção dos Artigos.

14

Publicação dos Artigos.

15

Publicação dos Artigos.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. sem
correspondência com pontuações ou notas, podendo a distribuição ser feita por meio de percentuais.
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente).
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa, vol. 3. 4º edição. São Paulo: Saraiva, 2010
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 23ª ed. – revisada, atualizada e ampliada. Thompson
Reuters – Revista dos Tribunais: Rio de Janeiro, 2019.
CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa — o novo regime da insolvência empresarial — Rio de
Janeiro: Renovar, 2010 — Capítulo 1.
LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito Das Companhias. 2a ed., atual. e ref. Rio de
Janeiro: Forense, 2017.
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