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Este Field Project propõe-se a desenvolver nos alunos a habilidade de comunicação do conhecimento jurídico,
através do contato direto com as verdadeiras demandas legais da sociedade. A partir da formulação de
documentos que transcrevam esse conhecimento, os alunos serão também responsáveis pela educação jurídica
da sociedade civil, desenvolvendo habilidades de pesquisa e de escrita simplificada. Os alunos receberão
questionamentos legais diretamente da sociedade e produzirão documentos de cunho educativo para simplificar
o processo de aprendizagem da sociedade.
Falta de acesso da população ao conhecimento jurídico
Construção de uma base de dados jurídica alimentada com o material produzido pelos pelos alunos, tornando
possível o acesso pelos usuários ao conhecimento jurídico a qualquer momento.
Oferecer à população brasileira conteúdo qualificado para atender a suas principais demandas cotidianas, bem
como capacitar os alunos no sentido de um entendimento amplo do modo mais eficiente e claro de comunicação
com a sociedade civil na resolução de demandas jurídicas.
O presente trabalho de campo será dividido em duas frentes centrais: (i) aquisição de conhecimento prático do
Direito mediante a produção dos conteúdos para alimentar a base de dados da ICI e (ii) análise do
desenvolvimento da base de dados, através da realização de entrevistas com usuários e imersão no modelo de
negócios da Startup. Quando o field chegar a termo, os alunos terão os seus formulários jurídicos publicados no
setor “Consulta Geral” da plataforma. Trata-se de um mecanismo em que, digitando palavras-chave, qualquer
cidadão poderá acessar os materiais educacionais produzidos pela turma do field. O produto, portanto, é palpável
e aberto à toda a população de forma gratuita. Os alunos participarão do processo de todo o processo de
desenvolvimento da base de dados, opinando ativamente sobre as estratégias de relacionamento com clientes,
estruturação do modelo de negócios e realização do controle de qualidade do conteúdo.
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.

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.
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
X
interdisciplinar.
X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
X Compreender o impacto de novas tecnologias na área jurídica.
X Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.

ATIVIDADE
1
2

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15)
TEMA
Capacitação dos alunos - apresentação do vídeo de capacitação em que serão esclarecidos os principais objetivos da
ICI enquanto negócio, os critérios de qualidade da ICI, as expectativas relacionadas à produção do conteúdo dos alunos
e as metodologias de correção que deverão ser investidas pelos professores responsáveis pela supervisão.
Entrega dos 3 casos a serem resolvidos pela equipes.
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(i) Feedback das produções pelo profissional revisor;
(ii) Experiência prática: Feedback pessoal dos usuários atendidos pelas equipes.

4

Entrega dos 3 casos a serem resolvidos pela equipes.

5

(i) Feedback das produções pelo profissional revisor;
(ii) Experiência prática: Workshop relacionado aos temas da semana.

6

Entrega dos 3 casos a serem resolvidos pela equipes.

7

(i) Feedback das produções pelo profissional revisor;
(ii) Imersão na Startup: análise do desenvolvimento da base de dados I.

8

Entrega dos 3 casos a serem resolvidos pela equipes.

9

(i) Feedback das produções pelo profissional revisor;
(ii) Imersão na Startup: análise do feedback geral dos usuários.

10

Entrega dos 3 casos a serem resolvidos pela equipes.

11

(i) Feedback das produções pelo profissional revisor;
(ii) Imersão na Startup: análise do desenvolvimento da base de dados II.

12

Entrega dos 3 casos a serem resolvidos pela equipes.

13

(i) Feedback das produções pelo profissional revisor;
(ii) Imersão na Startup: impacto social e empreendedorismo.

14

Entrega dos 3 casos a serem resolvidos pela equipes.

15

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

(i) Feedback das produções pelo profissional revisor;
(ii) Imersão na Startup: análise final do desenvolvimento da base de dados.
O trabalho desempenhado pelos alunos será avaliado em seus diferentes estágios.
1.

Após a minuta do conteúdo, o professor responsável pela supervisão irá avaliar o formulário produzido
considerando os seguintes critérios: (i) clareza da linguagem (2 pt); (ii) aplicabilidade prática do conteúdo;
(3 pt); (iii) qualidade da resposta por segmento do formulário (3 pt); e (iv) cumprimento do prazo (2 pt);

2.

Após o recebimento do conteúdo revisado, a ICI irá avaliar os formulários com base nos mesmos critérios
elencados acima;

3.

Por fim, o usuário avaliará o serviço considerando o atendimento de suas expectativas.

A média de avaliação dos alunos será computada no sistema da ICI para medir o grau de desenvolvimento dos
mesmos e servir como um ponto de atenção para indicar os discentes que necessitam de uma maior supervisão.
Esses dados serão compartilhados mensalmente no formato de um relatório com a FGV.
Estudo da Lei de introdução -- Parte geral do Código civil de 2002 -- Teoria geral das obrigações -- Responsabilidade
civil -- Teoria geral dos contratos -- Contratos em espécie (contratos típicos do CC/2002) -- Direito das coisas -Direito de família -- Direito das sucessões.
Pereira, Caio Mário da Silva Instituições de direito civil: introdução ao direito civil: teoria geral de direito civil / Caio
Mário da Silva Pereira; atualizadora e colaboradora Maria Celina Bodin de Moraes. – 34. ed. – Rio de Janeiro:
Forense, 2022.
Gomes, Orlando Introdução ao direito civil / Orlando Gomes; coordenador e atualizador Edvaldo Brito; atualizadora
Reginalda Paranhos de Brito. – 22. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.
Madaleno, Rolf, 1954- Direito de família / Rolf Madaleno. – 12. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.
Scavone Junior, Luiz Antonio Direito imobiliário: teoria e prática / Luiz Antonio Scavone Junior. ‒ 16. ed. ‒ Rio de
Janeiro : Forense, 2021.
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