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Atividade Vencedora 

Nome da atividade: Políticas Públicas no Município de Mogi das Cruzes e Região do Alto Tietê 

Professoras: Ana Maria de Sant ́Ana e Silmara Faro Ribeiro 

Instituição de ensino: Universidade Braz Cubas 

Resumo da atividade: Os alunos, a partir do método de ensino Project Based Learning, deveriam 

identificar um problema Município de Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê a partir de pesquisa 

realizada em jornais da região,  na  mídia  virtual,  denúncias  públicas  e  observações. Depois 

disto, os alunos foram até as instituições relacionadas com aquele problema para compreendê-

lo melhor, realizando um estudo de caso completo. Durante as aulas estudavam e debatiam 

acerca de determinado aspecto do problema. Ao final, os alunos apresentaram soluções para o 

problema estudado em uma apresentação para toda a comunidade universitária.  

Na ocasião um representante do Poder Público da região foi convidado a participar e recebeu 

um ofício contendo o relatório de todos os projetos e propostas. 

 

Menção honrosa 

Nome da atividade: Criando uma Organização Internacional 

Professores:  Ana Paula Correa de Sales e Wladimir Cerveira De Alencar 

Instituição de ensino: UERJ 

Resumo da atividade: Os alunos deveriam criar uma organização internacional em atividade 

executada em grupo, na qual cada um dos alunos deveria representar/defender os interesses 

de política externa de um país. Três países foram de inclusão obrigatória (EUA, China e Irã), e os 

outros dois ficaram à escolha dos grupos. Cada grupo era livre para escolher o tema e as funções 

vinculadas às Organizações Internacionais que criaram. Os alunos tiveram a oportunidade de 

vivenciar as dificuldades de conciliação de interesses e elaboração de uma carta fundadora. A 

atividade trabalhou as habilidades de argumentação, negociação, expressão oral e escrita, 

redação jurídica e criatividade. 

 

Menção honrosa 

Nome da atividade: Júri Simulado literário 

Professora:  Margarete Terezinha de Andrade Costa 

Instituição de ensino: Uninter 

Resumo da atividade: A atividade desenvolvida apresenta a utilização de Júris Simulados 

Literários, sendo utilizada a cada semestre uma obra diferente. A atividade une as necessidades 

pedagógicas das disciplinas Português, Redação Jurídica, Trabalho Interdisciplinar, Introdução 

ao Estudo do Direito entre outras, de forma sinérgica e com excelentes resultados. O primeiro 

grande objetivo do projeto é desenvolver habilidades de comunicação escrita e oral em língua 

portuguesa dentro de uma situação problema. Além de desenvolver operações constitutivas do 

modo de organização do discurso argumentativo, valorizando e aprimorando o uso dinâmico da 
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palavra no exercício da advocacia. Tudo através do estudo de uma obra literária que se 

transforma em um júri. A nota para a atividade é atribuída de maneira coletiva em discussão 

entre alunos e professores. 

 

Menção honrosa 

Nome da atividade: Produção cinematográfica para direitos humanos 

Professora:  Alejandra Leonor Pascual 

Instituição de ensino: UnB 

Resumo da atividade: O professor ensina técnicas de edição, filmagem, elaboração de roteiro 

cinematográfico, entre outras. Ao longo do curso, os/as estudantes devem realizar vários 

exercícios e atividades nos quais serão desenvolvidos e aplicados os conhecimentos adquiridos, 

de forma gradativa. O produto final dessa metodologia é a realização de um filme, pensado, 

elaborado, discutido, ambientado, protagonizado, musicalizado e editado pelos próprios 

estudantes na temática de direitos humanos. Com essa atividade, os/as estudantes tem 

oportunidade de desenvolver seu contato com as artes visuais, com a música e a literatura, 

aprimoram a sensibilidade para temáticas de direitos humanos e fortalecem vínculos com outros 

colegas e aprendem a trabalhar em equipe com trabalhos empolgantes, profissionais e que, por 

sua vez, envolvem muita alegria e companheirismo entre eles. 

 

Menção honrosa 

Nome da atividade: Visita Técnica ao Sistema Prisional 

Professores:  Liciane Faria Traverso Gonçalves, Maria Esther de Abreu Xavier e Maira Andrade 

Paulo 

Instituição de ensino: Universo BH 

Resumo da atividade: Os alunos, divididos em 8 (oito) grupos, vão a diferentes sistemas 

prisionais. Conhecem as instalações dos locais visitados e realizam um questionários 

socioeconômico com os presos (internos) e ou diretores, funcionários do estabelecimento 

prisional. Previamente leem um capítulo intitulado "Cárcere e marginalidade" do livro 

"Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal do autor Alessandro Baratta. Posteriormente, 

elaboram um relatório com o que viram, entrevistaram e leram no capítulo e entregam às 3 

(três) professoras envolvidas na atividade. Na aula de criminologia, os grupos apresentam 

descritivamente o local visitado, possibilitando, assim, que todos possam conhecer o 

estabelecimento visitado e discorrem sobre a teoria e prática. Este projeto propicia um 

ambiente acadêmico integrado entre o corpo docente e discente através da discussão sobre as 

teorias estudadas nas disciplinas de Criminologia, Economia aplicada ao Direito e Direito 

Constitucional. Objetiva-se com a visita possibilitar a formação humanística, técnico-jurídica, 

senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, conhecer a sua ambiência regional, 

interagindo com a nacional e a internacional e capacidade de apreensão, transmissão crítica e 

produção criativa de soluções para a criminalidade, aliada ao raciocínio lógico e consciência da 

necessidade de permanente atualização. 



 

 
3 

 

Finalista 

Nome da atividade: Cine Arte e o Direito 

Professores:  Augusta Isabel Junqueira Fagundes 

Instituição de ensino: UNIVERSO BH 

Resumo da atividade: A atividade estimula o trabalho em equipe, a competência para identificar 

e solucionar problemas jurídicos, liderança e trabalha a expressão oral e escrita de maneira 

interdisciplinar. Primeiro, os alunos foram divididos em grupos e assistiram a um filme e 

pesquisaram outras informações sobre o filme, depois apresentaram aos demais colegas. Em 

seguida, os alunos decidiram coletivamente qual filme seria assistido por toda a turma.  Ao 

assistir ao filme os grupos deveriam identificar uma questão jurídica, descrevê-la, identificar a 

legislação relacionada ao problema, criar uma solução para este problema e identificar as 

diversas soluções já existentes na jurisprudência. Feito isto, toda a turma discutia o problema e 

os pontos que não haviam sido abordados pelo grupo.  

 

Finalista 

Nome da atividade: Direito, Câmera e Ação 

Professores:  Claudio Henrique Ribeiro da Silva 

Instituição de ensino: UFOP 

Resumo da atividade: Os alunos devem responder a uma questão jurídica a partir da elaboração 

de um vídeo. O professor expõe o conteúdo da disciplina em sala de aula e, após delimitar uma 

questão a ser respondida por cada grupo realiza reuniões para solucionar as eventuais dúvidas. 

A atividade, além de estimular a competência para a elaboração do vídeo em si, trabalha 

habilidades de  compreensão  da realidade,  delimitação  dos dados juridicamente relevantes, 

interpretação do direito aplicável, síntese e oratória. A atividade foi integralmente desenvolvida 

extraclasse e, apesar de não ser avaliativa, os alunos eram certificados pelas horas de atividade 

extra. O material desenvolvido pelos alunos foi utilizado nos semestres seguintes como material 

didático do curso de Direito Empresarial. 

 

Finalista 

Nome da atividade: Curso de Negociação: Um Novo Olhar Didático-Pedagógico 

Professores:  Maria Lúcia de Freitas Petrucci Ferreira 

Instituição de ensino: FACAMP 

Resumo da atividade: A partir do método “Problem Based Learning” e o método de negociação 

de Harvard a professora estimulou os alunos a refletir sobre a forma como já negociavam, 

quebrar velhas  formas  de  se  negociar, propor  novas  técnicas, despertar   competências   

existentes nos alunos ou desenvolvê-las, bem como, estabelecer e redesenhar um "processo de 

negociação". A atividade se desenvolveu dentro do tema de especialidade dos alunos e de 
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maneira progressiva, já que os alunos respondiam um relatório que possibilitou à   professora   

um  diagnóstico   das   competências   e   habilidades   a   serem   trabalhadas, uma análise do 

desempenho da atividade e consequente reajuste na aula seguinte.  

 

Finalista 

Nome da atividade: Como ler uma decisão judicial? 

Professores:  Camila Villard Duran 

Instituição de ensino: FEA / FADUSP / SAL 

Resumo da atividade: A atividade foi aplicada em três cursos diferentes e pretendia desenvolver 

a competência técnica de pesquisa e compreensão das decisões judiciais. Com adaptações e 

enfoques diferentes em cada curso, a atividade consistiu em um treinamento pontual e 

intensivo em direito para futuros juristas e não-juristas interessados em compreender a 

racionalidade de uma decisão judicial  e  o  impacto  do  Poder  Judiciário  na  implementação  

de  uma  lei  ou  de  uma política pública. A apresentação da ferramenta do case brief e o debate 

em torno de uma  decisão  judicial  específica,  de  interesse  do  público-alvo,  se  inserem  nesse 

contexto pedagógico. O exercício trabalha a análise  e  compreensão  de  material  técnico-

jurídico;  identificação  e  extração  de posicionamento  técnico-judicial;  compreensão  do  papel  

e  do  impacto  do  Poder Judiciário  no  sistema  político-legislativo;  identificação  de  recursos  

de  pesquisa  e análise em decisões judiciais. 

 

Finalista 

Nome da atividade: Perspectivas sobre o enfrentamento jurídico do uso de drogas no Brasil 

Professores:  Fernanda de Matos Lima Madrid 

Instituição de ensino: Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente 

Resumo da atividade: Utilizando uma aprendizagem por meio de problema (Problem Based 

learning) a professora solicitou que os alunos formulassem propostas de um sistema jurídico 

ideal para usuários de drogas no Brasil. Os alunos trabalharam em grupo e desenvolveram 

pesquisa sobre o tema proposto, investigando   não   somente   na   área   do   Direito   Penal, 

mas   também   no   Direito Constitucional, no Direito Comparado, nas sociologia, na medicina, 

no serviço social e em todas as outras ciências que entendessem cabíveis. Ao final, a professora 

organizou uma audiência pública, da qual participaram membros do  Ministério  Público,  da  

Magistratura,  advogados,  profissionais  do Caps  AD,  Polícias  militar  e  Civil,    vereadores  e  

prefeitos  da  região,  secretária  de Serviço   Social   da   cidade   de   Presidente   Prudente,   

hospitais   de   que   realizam tratamento de usuários de drogas, o curso de serviço social, um ex 

drogado, além de  toda a comunidade, na qual os alunos tiveram a oportunidade de apresentar 

seus trabalhos e debater essas soluções com os membros convidados. 
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Finalista 

Nome da atividade: Processo Tributário Simulado Eletrônico 

Professores:  Érico Hack 

Instituição de ensino: Faculdades OPET 

Resumo da atividade: A intenção da atividade é trabalhar o conteúdo de direito tributário e 

processo tributário através de sua aplicação prática em casos judiciais simulados que se 

aproximam da realidade da prática da advocacia privada e pública. O aprendizado é baseado em 

problemas, sendo estimulado aos alunos a busca por soluções em fontes diversas, fazendo com 

que o aluno compreenda o problema, contextualize com a teoria já estudada, busque uma 

solução e decida qual o caminho adequado a seguir. A atividade desenvolve-se no ambiente 

virtual, sendo a interação entre alunos e professor realizada via e-mail ou mensagens virtuais 

pelo sistema. Os alunos devem se articular entre si para a solução dos problemas, interagindo 

fora de sala de aula e com outras pessoas para a realização da atividade.  

 

Finalista 

Nome da atividade: A literatura no banco dos réus: Bentinho matou Capitu? 

Professores:  Marcos Alexandre Coelho Zilli, Henrique Caivano Soares e Sandra Regina Chaves 

Nunes 

Instituição de ensino: Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco 

Resumo da atividade: A atividade envolveu a realização de júri simulado, protagonizado pelos 

alunos, e cuja situação ficcional foi inspirada na obra "Dom Casmurro", de Machado de Assis. A 

intenção foi a de propiciar uma experiência de julgamento, a mais próxima possível da realidade 

forense, suscitando questões que tocassem outras áreas de conhecimento tais como a 

Literatura e a História. Os alunos foram estimulados a mergulharem na densidade dramática da 

obra e, a partir dela, desenvolver roteiro que fosse passível de julgamento pelo Tribunal do Júri. 

A atividade trabalhou uma melhor fixação dos conceitos relativos ao procedimento do júri 

brasileiro e dos crimes dolosos contra a vida, estabeleceu diálogo com outras disciplinas, tais 

como Literatura; História e Psicologia, propiciou protagonismo dos alunos na elaboração do 

roteiro ficcional e na execução de toda a atividade didática e permitiu a compreensão do 

processo histórico de evolução da instituição do júri no sistema jurídico brasileiro. 

 

Finalista 

Nome da atividade: Reconhecer a Diversidade Cultural 

Professores:  Antonio Augusto Nogueira Matias 

Instituição de ensino: UNIVERSO BH 

Resumo da atividade: Com o intuito de vivenciar um intercâmbio cultural com os Povos 

Indígenas, os alunos dos cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Educação Física 

conheceram “in loco” diferentes tribos indígenas do Estado de Minas Gerais. As visitas ocorrrem 
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têm como objetivos despertar nos alunos a aceitação do diferente e as relações étnico-raciais, 

estabelecer um intercâmbio cultural entre as tribos Krwenak e Pataxó e os alunos da 

Universidade, ser solidário à causa indígena na manutenção da sua cultura e costumes e 

conhecer a realidade indígena. Após a visita os alunos apresentaram um relatório da viagem e 

fizeram uma exposição nos corredores da Universidade, despertando os outros alunos para a 

realidade e indígena e sensibilizando-os para as causas indígenas. 

 

Finalista 

Nome da atividade: Júri Simulado 

Professores:  Caroline Hoffmann Britto (responsável); Antônio Augusto Nogueira Matias; Carla 

Cristina Campos Ribeiro Moura; Liciane Faria Traverso Gonçalves 

Instituição de ensino: UNIVERSO BH 

Resumo da atividade: Com o escopo de desenvolver o letramento acadêmico e o 

empreendimento em equipe acrescido da valorização das atividades artístico-culturais como 

forma de crescimento pessoal, os alunos participam das atividades do projeto Júri Simulado a 

partir da obra literária Tempo de Matar. A atividade se desenvolve primeiro com uma aula 

explicativa do projeto, depois as equipes foram separadas e cada grupo assumiu determinada 

função no julgamento simulado (defesa, acusação, colegiado de juízes, cidadãos e jurados). Os 

alunos desenvolveram pesquisas e construíram a argumentação de acordo com a função de sua 

equipe, e então elaboraram o roteiro e cenário da atividade, trabalhando a habilidade de 

argumentação jurídica, criatividade e expressão oral. Uma banca de professores avaliou a peça 

apresentada pelos alunos.  

 

Finalista 

Nome da atividade: Projeto de promoção e concretização local dos direitos humanos a partir 

do protagonismo discente 

Professores:  Taysa Schiocchet 

Instituição de ensino: UNISINOS 

Resumo da atividade: Cada grupo de alunos ficou responsável por trabalhar com um problema 

de direitos humanos presente na região da Universidade. Os alunos deveriam buscar instituições 

que promovessem e concretizassem os direitos humanos na região, entrar em contato e 

colaborar com as atividades da instituição. Por fim, os projetos foram consolidados em trabalhos 

escritos e apresentações - que renderam eventos, produção de material de conscientização e 

outros resultados concretos de impacto social. A professora trabalhou em sala, a partir de aulas 

expositivas e debates, o conteúdo de direitos humanos necessário para realização da atividade, 

além de trabalhar a importância da extensão.  A atividade buscou o desenvolvimento integral 

de competências do aluno, como a elaboração de políticas públicas em defesa dos Direitos 

Humanos, a compreensão dos mecanismos históricos de produção de exclusão-inclusão social e 

a consciência dos fenômenos políticos, sociais, culturais e econômicos que impactam os Direitos 

Humanos. Além disso, a atividade trabalhou a habilidade em comunicar os direitos para pessoas 
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leigas e muitas vezes com dificuldade de compreensão, de estabelecimento de networking, 

trabalho e equipe, entre outras.  

 

Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: PBL sobre resolução de conflitos coletivos mediante aplicação de 

interpretação alternativa por instância jurisdicional 

Professores:  José Artur Teixeira Gonçalves 

Instituição de ensino: Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente 

Resumo da atividade: Trata-se da aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas versando 

sobre a resolução de conflitos pela posse do solo mediante interpretação alternativa por 

instância jurisdicional. Por meio da ferramenta eletrônica Portal Acadêmico, foram 

disponibilizados previamente aos alunos um roteiro da aula, indicações de leitura obrigatória e 

complementar e um documentário ("Somos todos Pinheirinho"). Os grupos discutiram o 

problema e as hipóteses de solução e as relataram para os demais colegas. Posteriormente, o 

professor ensinou sobre meios de solução alternativa de conflitos e, então, os alunos foram 

instados a resolver o problema individualmente. Além disso, foi solicitado que os alunos dessem 

uma outra solução para o problema se colocando no papel do juiz do caso. Por meio da 

experiência, os alunos puderam vivenciar a resolução de casos concretos mediante 

interpretação alternativa, bem como adquirir competências e habilidades de pensamento crítico 

e de comunicação. Ao final, os estudantes foram avaliados e obtiveram a devolutiva dos 

problemas solucionados, bem como participaram de uma sondagem (pesquisa diagnóstica) 

sobre sua percepção acerca das atividades desenvolvidas e seus impactos na aprendizagem. 

 

Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: Audiências simuladas 

Professores:  Adauto Gallacini Prado 

Instituição de ensino: FAAT 

Resumo da atividade:  A atividade visa proporcionar aos alunos experiência prática em 

audiências jurisdicionais. Os alunos foram submetidos a audiências simuladas nas quais havia 

situações inesperadas, comuns em audiências, e o desempenho de cada um foi objeto de 

avaliação. O professor envia as peças processuais do caso com uma semana de antecedência 

para que os alunos se preparem. Para tanto, os alunos se valeram de códigos e apontamentos 

prévios. A atividade estimula a competência para efetuar raciocínio jurídico e a habilidade de 

responder rapidamente a imprevisto, pró atividade e demonstra na prática a importância e 

pertinência da realização de perguntas às testemunhas e em depoimento pessoal. 
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Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: Projeto de Iniciação Científica - Bolsa Família 

Professores:  Inês Maria de Carvalho Campolina  

Instituição de ensino: UNIVERSO BH 

Resumo da atividade: Os alunos receberam um jornal impresso e publicado na data da aula com 

o objetivo de abrir a discussão sobre vários temas e escolheram em conjunto o tema de interesse 

geral da turma: o programa de governo Bolsa Família. Em seguida, os alunos debateram o 

programa com base em suas percepções prévias. Posteriormente, realizaram um estudo 

autônomo sobre o Programa e, em sala, discutiram problemas relacionados ao Programa e 

hipóteses explicativas para a definição de metas e objetivos para solucioná-los. Ao final, os 

alunos concluíram que havia a necessidade de informar a população sobre este programa e 

pensaram soluções para motivar os assistidos pelo Bolsa Família a participarem dos encontros 

para conscientização da importância de obter informações e de procurar outros instrumentos 

de auxílio à população carente. Por fim, o grupo apresentou um projeto de extensão que visa a 

apresentação de palestras informativas para aqueles que recebem o bolsa família sobre 

economia doméstica, aspectos pedagógicos para auxiliar aos pais na orientação aos filhos sobre 

atividades escolares em casa e horta ecológica caseira.  

 

Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: Manual Informativo do Cidadão 

Professores:  Inês Maria de Carvalho Campolina (resp.); Andressa Silmara Alves Carvalho Rios 

Instituição de ensino: UNIVERSO BH 

Resumo da atividade: Esta atividade foi destinada a incentivar a pesquisa e a formulação do 

senso crítico discente através do estudo do tema Bolsa Família mediante utilização dos 

instrumentos pedagógicos da aprendizagem autônoma. Os alunos receberam um jornal 

impresso e publicado na data da aula e escolheram o tema de interesse da maioria para debate 

e estudo: o programa de governo Bolsa Família. Primeiro os alunos discutiram o Programa com 

base em seus conhecimentos prévios. Depois, pesquisaram de maneira autônoma novas 

informações. Na reunião seguinte, houve a discussão sobre conhecimentos adquiridos com o 

escopo de apresentar problematizações, hipóteses explicativas para a definição de metas e 

objetivos para o segundo estudo autônomo. Os alunos trouxeram a discussão sobre a 

necessidade de informar a população sobre este programa aliado ao modo de como prestar esta 

informação e como motivar os assistidos pelo Bolsa Família a participarem dos encontros para 

conscientização da importância de obter informações e de procurar outros instrumentos de 

auxílio à população carente. Por fim, os alunos apresentaram um projeto de extensão que visa 

a apresentação de palestras informativas para aqueles que recebem o bolsa família sobre 

economia doméstica, aspectos pedagógicos para auxiliar aos pais na orientação aos filhos sobre 

atividades escolares em casa e horta ecológica caseira.  
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Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: Júri Simulado do 8º período 

Professores:  Sebastião Francisco dos Santos 

Instituição de ensino: UNIVERSO BH 

Resumo da atividade: Com o escopo de desenvolver o letramento acadêmico e a teoria da 

flexibilidade cognitiva, os alunos, após prévio estudo sobre o rito do tribunal do júri e demais 

conteúdos da disciplina de Direito Processual Penal II, foram instruídos pelo docente para uma 

visita técnica a uma Delegacia com o escopo de colher elementos para a elaboração do próprio 

inquérito. Deste inquérito policial, a turma simulou um processo criminal por escrito, sendo cada 

etapa de responsabilidade de um grupo. Depois de elaborada a parte escrita, foi realizada uma 

Audiência de Instrução e Julgamento e, após a participação de todos, a juíza deu andamento ao 

processo para que fosse decidido no tribunal do júri. Então, os alunos simularam um Tribunal 

do Júri, com jurados convidados de outros cursos. Este momento final da atividade foi filmado 

e o filme produzido passou a ser utilizado como material didático para os demais semestres.  

 

Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: O Habitus e o Habitat Do Jurista Praticante: Primeiras Impressões Sobre a 

Divisão do Trabalho Forense  

Professores:  Mário Sérgio Falcão Maia 

Instituição de ensino: UFERSA 

Resumo da atividade: Trata-se de um ensaio de etnografia do campo jurídico profissional com 

repercussões pedagógicas. Depois de apresentados às técnicas de pesquisa qualitativa (em 

especial aquelas de perfil antropológico) os alunos realizaram trabalho de campo. A atividade 

de campo consistiu na observação controlada dos afazeres cotidianos dos profissionais juristas 

no exercício das suas funções institucionais (no ambiente forense) e na elaboração de textos 

descritivos a partir da consulta às anotações de campo. Concluída a fase de trabalho de campo, 

os textos descritivos foram apresentados em sala de aula. Os alunos foram incentivados a 

elaborarem juízos crítico-compreensivos sobre o uso concreto da dogmática/tecnologia jurídica 

por parte das pessoas que exercem os diversos tipos de trabalhos jurídicos dentro da estrutura 

burocrática forense, que eles tiveram a oportunidade de observar em campo. Em outras 

palavras, a partir de uma observação não idealista, estimula-se o aluno à percepção crítica do 

ambiente e das práticas exercidas no campo profissional no qual ele (a) possivelmente estará 

engajado depois de concluído o seu período de formação.  

 

Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: Oficinas de Debates e Produção do Conhecimento 

Professores:  Eliezer José Bonan Junior (resp.); Anna Luisa Walter de Santana Daniele 

Instituição de ensino: UNISOCIESC 
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Resumo da atividade: A disciplina visa a interdisciplinaridade, a partir da vivência de situações 

problema. Desta forma, as Oficinas de Debate e Produção do Conhecimento procuram 

promover um conjunto de atividades pautadas na iniciação científica para desenvolver no 

acadêmico uma maior habilidade de leitura, escrita e expressão oral, em especial de conteúdos 

e raciocínios jurídicos, o interesse e a capacidade para realizar pesquisas acadêmicas. Os alunos 

são divididos em grupos de 2 a 4 alunos, para discussão das situações problema apresentadas, 

realizam pesquisa científica para levantamento dos conhecimentos necessários à solução dos 

problemas, elaboraram um Projeto para direcionar a pesquisa, transcrevem os resultados 

alcançados em um Artigo Científico e, ao final do semestre, apresentam suas conclusões. Para 

tanto, os alunos recebem orientação sobre metodologia de pesquisa e têm contato pessoal com 

o professor para sanar suas dúvidas e orientar sobre o trabalho. Ao final, os artigos científicos 

participam de debates mediados pelos professores do curso e os melhores são selecionados 

para apresentação em forma de painel. 

 

 

Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: Curso Fundamentos de Processo Penal I na Plataforma Moodle 1ª edição 

Campus Rio Branco 

Professores:  Danilo Lovisaro do Nascimento 

Instituição de ensino: UFAC 

Resumo da atividade: Em complementação ao conteúdo adquirido no curso Fundamentos do 

Processo Penal I o professor se utilizou da plataforma MOODLE para aprofundar o debate sobre 

alguns temas, permitindo um maior diálogo entre aluno e professor fora do ambiente da sala de 

aula. O objetivo desta atividade era aprofundar conteúdo, de modo que o professor 

disponibilizava material para aprofundamento teórico e discussões, conferindo ao aluno uma 

visão crítica sobre temas relevantes da disciplina dificilmente trabalhados em sala de aula de 

graduação. Além disto, eram feitas atividades online para verificar a efetiva apreensão do 

conteúdo pelos alunos.  

 

Indicado ao Banco de Materiais 

Nome da atividade: Educar pela pesquisa no Ensino do Direito: o uso de metodologias ativas 

baseadas em projetos de pesquisa temática. 

Professores:  Everkley Magno Freire Tavares 

Instituição de ensino: UnP 

Resumo da atividade: Adotando a metodologia ativa de projetos de pesquisa temática na 

disciplina de Teoria Geral do Estado - TGE os alunos da segunda série do Curso são estimulados 

a compreenderem de forma interdisciplinar as relações da disciplina com a pesquisa de iniciação 

sobre a Efetividade de Políticas Públicas e Direitos Sociais. A pesquisa também estabelece 

conexões com os saberes construídos em aula pelas disciplinas da segunda série. O projeto de 

pesquisa temática se constitui na segunda avaliação das disciplinas, possibilitando uma 
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avaliação comum e de cunho interdisciplinar. Para tanto, os alunos são estimulados e orientados 

a, em grupo, construir um projeto de pesquisa focado na realidade dos municípios de origem 

dos alunos, definir um cronograma de execução da pesquisa, realizar a pesquisa e elaborar um 

artigo científico. Durante este processo, os alunos constroem um roteiro de entrevistas 

estruturado e são estimulados a ir a campo conversar com instituições responsáveis pela política 

pública estudada e a incluir os resultados das entrevistas em seus artigos. Todas as etapas são 

elaboradas pelos alunos com devida orientação e revisão do professor em encontros de 

orientação nas aulas e momentos de orientação extra sala de aula, com um horário à tarde para 

orientações, além de utilizar ambiente virtual, orientações com os líderes das equipes por turma 

do Curso através do grupo WhatsApp. 

 


