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PLANO DE TRABALHO 
 

FIELD PROJECT  REGULAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CARREGADORES ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS LEVES 

AUTORIA ANA TERRA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO CAMILA SANTIAGO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Sociedade em geral 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

 

EMENTA 

Eletromobilidade. Estudo de casos sobre eletrificação de veículos leves: Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, 
Índia e Reino Unido. Modelos de (i) eletrificação de veículos leves: estudos de caso mundiais sobre políticas 
públicas para o impulsionamento da implantação de carregadores em ambientes públicos, (ii) estudo sobre os 
requisitos, entraves e possibilidades de uma regulação específica no Brasil, considerando os principais 
stakeholders (públicos e privados), demanda, questões geográficas etc, considerando os modelos internacionais 
estabelecidos e (iii) modelos de financiamento, tarifas de energia e bancabilidade.  

PROBLEMA 

As mudanças climáticas são o maior problema enfrentado pela geração atual e o com maiores impactos na saúde, 
economia, geopolítica e no futuro das próximas gerações. Medidas devem ser tomadas para reduzir níveis de 
aquecimento do planeta e o volume de emissões de poluentes. Entre elas, a transformação do modelo do sistema 
de transporte é peça chave para as grandes cidades, tal como a eletrificação do transporte, tornando-o zero 
emissões. O grande peso das emissões per capita nas cidades vem do transporte individual, sendo o avanço da 
eletrificação de veículos leves e de redes de ônibus uma política pública indispensável, que impõe a reflexão sobre 
o gargalo na distribuição dos carregadores e na monetização desse serviço. Sem carregadores disponíveis em larga 
escala, a expansão do número de carros elétricos nas cidades estará limitada. 
Para a expansão do mercado de carregadores para veículos elétricos, é necessário o desenvolvimento de uma 
regulação e políticas públicas de fomento, inclusive financeiras e de logística, para a implantação de carregadores 
nas cidades, tanto em ambientes privados como em modelos de concessão. Para isso, aprender com a experiência 
de cidades que estão mais avançadas no desenvolvimento de regulação, políticas públicas e na aplicação de 
modelos de financiamento é fundamental.  

PRODUTO 
Cartilha: modelos de regulação, de fomento e de implementação de políticas públicas de eletromobilidade: 
Austrália, Canada, China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. 
Minuta de regulação para a implementação de carregadores elétricos em cidades brasileiras. 

OBJETIVO 

- Conhecer experiências de sucesso em eletrificação de veículos leves; 
- Mapear iniciativas de implementação de carregadores elétricos em centros urbanos; 
- Entender os impactos da eletrificação da rede de transporte nas metas de redução de emissões no Brasil e no 

mundo; 
- Compreender o ambiente de regulação do setor de energia no Brasil, seus agentes, composição de tarifas, 

divisão de responsabilidades e participação do mercado privado; 
- Apresentar uma minuta de regulamentação de implementação de carregadores elétricos para cidades 

brasileiras. 

METODOLOGIA 

Planejamento estratégico:  1) pesquisa de regulação específica para implantação de carregadores elétricos em 
vias públicas, edifícios privados e comerciais em cidades de países como Reino Unido, Estados Unidos, India, 
Australia, Canada e China; 2) entender os modelos de financiamento e de concessão aplicados nas cidades 
pesquisadas, ressaltando as diferenças e vantagens de cada modelo; 3) escrever um estudo de caso resumindo os 
modelos e regulamentações, bem como vantagens e desvantagens; 4) trabalhar em uma sugestão de modelo de 
regulação para as cidades brasileiras.  

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. 

 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. 

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. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

http://www.fgv.br/direitorio
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 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 projeto e dos critérios de avaliação. 
Introdução ao tema: por que a eletromobilidade deve ser aplicada nas grandes cidades? 

2 O que precisamos saber para regular a implementação carregadores elétricos nas cidades. 

3 Estudo de caso: Austrália. 

4 Estudo de caso: Canadá. 

5 Estudo de caso: China. 

6 Estudo de caso: Estados Unidos. 

7 Estudo de caso: Índia. 

8 Estudo de caso: Reino Unido. 

9 
Cartilha: modelos de regulação, de fomento e de implementação de políticas públicas de eletromobilidade: 
Austrália, Canada, China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. 

10 
Cartilha: modelos de regulação, de fomento e de implementação de políticas públicas de eletromobilidade: 
Austrália, Canada, China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. 

11 Pesquisa: qual a regulação ou propostas sobre o tema (Leis e PLs) no Brasil? 

12 Pesquisa: qual a regulação ou propostas sobre o tema (Leis e PLs) no Brasil? 

13 Minuta de regulação para a implementação de carregadores elétricos em cidades brasileiras. 

14 Minuta de regulação para a implementação de carregadores elétricos em cidades brasileiras. 

15 
Minuta de regulação para a implementação de carregadores elétricos em cidades brasileiras. 
Relatório final do projeto. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

40% presença e participação nos encontros presenciais de orientação ao campo. 
60% entrega das atividades de pesquisa e de tarefas de campo. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Global Electric Vehicle Outlook 

World Bank - Global Diffusion of EV: Lessons from the first decade 

GAP FUND -IMPLICATIONS OF ELECTRIC VEHICLES FOR URBAN PUBLIC SPACE 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

US: The Federal Buy Clean Initiative and its relation with EV Charging Infra 

IEA: Global EV Outlook 2022  

What are the differences of ev chargings? 

EV and Urban Public Spaces (Gap Fund technical note) 

Global Sustainable Electricity Partnership Reports on EV deployment and Infrastructure Policies 
 

http://www.fgv.br/direitorio
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/15/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-buy-clean-actions-to-ensure-american-manufacturing-leads-in-the-21st-century/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/ad8fb04c-4f75-42fc-973a-6e54c8a4449a/GlobalElectricVehicleOutlook2022.pdf
https://www.forbes.com/wheels/advice/ev-charging-levels/
https://drive.google.com/file/d/1gChlqTuoLNqCMk4cwnrFvi9kyRmK4Xli/view?usp=sharing
https://www.globalelectricity.org/electrification-policies/regulation-infrastructure/

