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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  UMA VISÃO SOBRE AS CÂMARAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

AUTORIA CRISTIANE CARNEIRO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO CRISTIANE CARNEIRO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Procuradorias Gerais dos Estados 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Mediação. Arbitragem. Métodos adequados de resolução de conflitos. 

PROBLEMA Como está o funcionamento das Câmaras de Resolução de Conflitos dos Estados? 

PRODUTO Relatório detalhando a existência e o funcionamento dessas Câmaras nos Estados. 

OBJETIVO 
Estudar como os Estados estão buscando resolver os conflitos utilizando os métodos adequados de resolução de 
conflitos contribuindo para a sustentabilidade do Poder Judiciário. 

METODOLOGIA 
Planejamento estratégico: coleta de dados com as Procuradorias Gerais dos Estados (pesquisa nos sites, 
entrevistas por e-mail e telefone), comparação/classificação dos dados e produção de relatório para divulgação. 

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. 

x 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. 

x 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. 

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

 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 Coleta de dados nas Procuradorias Gerais dos Estados 

2 Coleta de dados nas Procuradorias Gerais dos Estados 

3 Coleta de dados nas Procuradorias Gerais dos Estados 

4 Coleta de dados nas Procuradorias Gerais dos Estados 

5 Coleta de dados nas Procuradorias Gerais dos Estados 

6 Coleta de dados nas Procuradorias Gerais dos Estados 

7 Coleta de dados nas Procuradorias Gerais dos Estados 

8 Tratamento dos dados coletados 

9 Tratamento dos dados coletados 

10 Tratamento dos dados coletados 

11 Elaboração do relatório apresentando a pesquisa 

http://www.fgv.br/direitorio


 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 Elaboração do relatório apresentando a pesquisa 

13 Elaboração do relatório apresentando a pesquisa 

14 Elaboração do relatório apresentando a pesquisa 

15 Elaboração do relatório apresentando a pesquisa 

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). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Arbitragem e administração pública: aspectos gerais e a experiência do centro de arbitragem e mediação da câmara 
de comércio Brasil-Canadá Eleonora Coelho, Clara Bastos e Ana Olivia Antunes Haddad. In: Constructivismo lógico-
semântico e os diálogos entre teoria e prática., Base de dados: vLex 

Ouvidoria Pública como Instrumento de Participação Social: um estudo na Prefeitura Municipal de Alegrete/RS – 
Brasil Alves Kiszner, Mônica  Cassanego Júnior, Paulo Vanderlei. Gestión Joven. 2020, Vol. 21 Issue 3, p61-77. 17p. 

Arbitragem e mediação a reforma da legislação brasileira/ Caio Cesar Vieira Rocha (Coordenador), Luis Felipe 

Salomão (Coordenador) Rio de Janeiro: Atlas, 2017 

Referência à obra, conforme normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALVES, Mariana Carvalho. Mediação enquanto política pública: a percepção do profissional jurídico. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Administração Pública) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. 

A política pública de mediação de conflitos no município de São Paulo Elias, Evian. 

http://hdl.handle.net/10438/11230  

Administração pública e mediação: Leila Cuéllar, Egon Bockmann Moreira. notas fundamentais Cuéllar, Leila 

Revista de direito público da Economia; n. 61 (jan./mar. 2018), p. 119-145 

Referência à obra, conforme normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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