
 Graduação – Grade Curricular  

RAS GR FGV 008 R - Plano de trabalho Field Project. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 
Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 

Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  REVISTA CRIPTOECONOMIA E SOCIEDADE 

AUTORIA INSTITUTO NORBERTO BOBBIO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO GIULIA RIGOLON DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Professores, pesquisadores e grupos que trabalhem temas relacionados à criptoeconomia 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 
O Instituto Norberto Bobbio convida a comunidade acadêmica da FGV Direito Rio a participar do processo de 
publicação da primeira revista científica exclusivamente dedicada ao estudo e compreensão da criptoeconomia.    

PROBLEMA 

A criptoeconomia é um fenômeno social relativamente recente e multidisciplinar, que abrange diferentes áreas 
como criptografia, engenharia de software, direito, economia, design de mecanismo, ciência da computação, 
filosofia, comunicação, ecologia e assim por diante. Isso significa que os problemas – políticos, jurídicos, sociais, 
ambientais etc. – dela advindos não podem ser abordados a partir de uma perspectiva isolada. A revista 
Criptoeconomia e Sociedade busca proporcionar um espaço no qual o fenômeno seja trabalhado de forma 
abrangente em toda sua complexidade.  

PRODUTO Publicação da primeira edição da revista Criptoeconomia e Sociedade. 

OBJETIVO 

(i) mapear os diferentes pesquisadores e campos que têm trabalhado temas relacionados à criptoeconomia no 
Brasil; (ii) identificar as instituições (públicas e/ou privadas) que têm desenvolvido projetos ou produtos na área; 
(iii) construir a revista Criptoeconomia e Sociedade como um polo de atração e discussão das principais questões 
relacionadas ao campo.  

METODOLOGIA 

Planejamento estratégico:   
O projeto será divido em três etapas. Na primeira etapa será feito um mapeamento dos principais autores e 
projetos existentes no Brasil que trabalhem aspectos relacionados à criptoeconomia nos mais diferentes campos 
do conhecimento. Depois disso, a segunda etapa constituirá propriamente na construção e curadoria do conteúdo 
que será objeto de publicação na revista Criptoeconomia e Sociedade. Por fim, na terceira e última etapa, os 
interessados acompanharão e auxiliarão todo o processo de editoração necessário à publicação do periódico. 
No que tange à divulgação do produto, o Instituto Norberto Bobbio já possui todo o sistema e infraestrutura 
necessários para a publicação online da revista.  

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 
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. 

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. 

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. 

 
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. 

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. 

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 Apresentação do projeto, do Instituto Norberto Bobbio e das tarefas a serem desenvolvidas.  

2 Introdução à criptoeconomia, sua multidisciplinariedade e impactos na sociedade. 

3 Divisão das áreas e grupos para realização do mapeamento e construção do desenho da revista.  

4 Desenvolvimento e comunicação da chamada pública para inscrição de trabalhos. 

http://www.fgv.br/direitorio
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5 Apresentação e acompanhamento das atividades desenvolvidas (grupo 1) 

6 Apresentação e acompanhamento das atividades desenvolvidas (grupo 2). 

7 Apresentação e acompanhamento das atividades desenvolvidas (grupo 3). 

8 
Escolha do conteúdo da revista e suas seções; organização da revisão por pares e definição dos conteúdos a serem 
produzidos pelos grupos. 

9 Acompanhamento dos textos e traduções a serem desenvolvidos pelos grupos.  

10 Entrega e apresentação para revisão final (grupo 3). 

11 Entrega e apresentação para revisão final (grupo 2). 

12 Entrega e apresentação para revisão final (grupo 1). 

13 Fechamento do piloto e acompanhamento da diagramação, arte e edição da revista. 

14 Revisão final por seções da revista.  

15 Balanço geral das atividades e entregas.  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

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). 
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