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PROJETO INTERDISCIPLINAR  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS - FAM 

CURSO DE DIREITO  

EDITAL PI 02/2022-1 

 

A Coordenação, a coordenadoria do Projeto Interdisciplinar e os Professores do 
Curso de Direito, aproveitando o momento propício para o debate em meio a uma 
sociedade hipercomplexa, plural, aberta e multifacetada, com uma impressionante 
propagação de argumentos juídicos e de novas teses, sendo necessário ao 
profissional do Direito analisar a coerência de precedentes judiciais paradigmáticos 
e vinculantes das decisões judiciais, torna pública a abertura de inscrições e 
estabelece normas relativas à participação no Projeto Interdisciplinar do Curso de 
Direito, que será realizado de forma híbrida nos dias 25 a 29 de abril de 2022, pela 
pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – plataforma CANVAS, tudo conforme os 
termos deste edital. 

1.JUSTIFICATIVA 

A proposta do Projeto Interdisciplinar para o Curso de Direito será: Direito, 
Desenvolvimento e Impacto das Decisões Judiciais: a construção do 
precedente judicial sob a análise do graduando. O Centro Universitário das 
Américas – e notadamente a Faculdade de Direito – a fim de propiciar uma 
compreensão mais ampla e mais aprofundada do tema, uma vez que a 
intrepretação é o processo mental pelo qual os operadores do direito atribuem 
sentido aos textos jurídicos (Constituição, leis, analogia, princípios gerais de direito, 
decisões judiciais, etc) ou seja aos fatores que formam o pensamento, em especial 
no Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento de um caso de uma 
forma determinada, bem como a argumentação que será desenvolvida pelo ulgador 
para a justificativa da decisão tomada. É necessário que sejam viabilizados 
espaços acadêmicos hábeis para a discussão destas questões. 

2. OBJETIVOS 

Este Projeto Interdisciplinar terá como objetivo analisar os “precedentes judiciais”, 
com a exposição de seus contornos, tais quais a possibilidade de serem fonte de 
direito (ainda que em ordenamentos de civil law), os diferentes graus de 
contribuição criativa que podem gerar ao ordenamento jurídico e os casos em que 
são considerados obrigatórios no direito brasileiro. 

3. PÚBLICO ALVO: 

O público-alvo é formado por graduandos matriculados 1º ao 9º nos Semestres 
das disciplinas presenciais nos Campus Augusta e Moinho/Mooca. 
Os graduandos matriculados no 10º Semestre estão dispensados da realização 
do Projeto Interdisciplinar devendo seguir as orientações do Curso de Direito no 
que se refere ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
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4. DATA E MODO DE REALIZAÇÃO 

A entrega dos trabalhos será realizada até o dia 29 de abril de 2022, em modo 
virtual pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – plataforma CANVAS. É necessário 
que o discente esteja atento ao acesso à plataforma, através da aba 
correspondente, até a data final de upload do arquivo. 

5. DA ESTRUTURA E DOS REQUISITOS DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

O trabalho deverá ser assim estruturado:  

a. Primeira página nome completo do autor, semestre que está cursando, 
unidade, período, e-mail válido, nome e disciplinas dos professores e 
disciplinas que cursa na modalidade presencial. 

b. A partir da segunda página: Título do resumo (todo em maiúsculas e em 
negrito);  

c. Nome do autor, alinhado a direita e a indicação do semestre, Registro 
Acadêmico (RA) bem como e-mail válido em nota de rodapé na modalidade 
de referência; 

d. O resumo deverá conter breve introdução, desenvolvimento, conclusão e 
referências. Os subtítulos, diferentemente do restante do texto, deverão 
constar em letra maiúscula, com alinhamento à esquerda, devendo a 
numeração começar na introdução e terminar na conclusão;  

e. Texto em língua portuguesa com extensão total de 5 a 10 laudas, assim 
formatado: sistema autor-data, sem separação de sílabas, formato PDF, 
folha tamanho A4, orientação vertical, fonte Arial, tamanho 12, parágrafo de 
1,5 cm, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 entre linhas, margens 
superior e esquerda com 3 cm, margens inferior e direita com 2 cm. 

f. As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2018) deverão 
obedecer às regras da ABNT. 

O desrespeito a esta estrutura e a estes requisitos acarretará a imediata 
desclassificação do resumo submetido, atribuindo-se nota 0 (zero). 

6. DAS AUTORIAS 

Serão admitidos resumos expandidos apenas na modalidade individual. 

Serão aceitos resumos expandidos de graduandos matriculados 1º ao 9º nos 
Semestres das disciplinas presenciais nos Campus Augusta e Moinho/Mooca 

Os graduandos matriculados no 10º Semestre estão dispensados da realização 
do Projeto Interdisciplinar devendo seguir as orientações do Curso de Direito no 
que se refere ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

O aluno que efetuar a submissão do resumo é o responsável exclusivo por incluir 
o nome dos professores que cursa disciplinas individualmente, excluindo-se os 
professores das disciplinas na modalidade EAD. 

Após a submissão do resumo expandido, não serão aceitas inclusões de 
outros textos em substituição. 
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7. DA SUBMISSÃO 

Os resumos expandidos serão recebidos até 29/04/2022, precisamente até às 23 
horas e 59 minutos, via pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – plataforma 
CANVAS na área de tarefas da Disciplina Projeto Interdisciplinar, sendo de 
responsabilidade do discente a verificação de acesso à aba correspondente. 

O aluno indivudualmente submeterá seu resumo de acordo com os temas definidos 
no Anexo II do presente edital. 

Após a submissão do resumo expandido, não será admitida a substituição, 
correção, alteração do conteúdo ou de qualquer natureza. 

Cada autor é responsável por observar os temas, presentes no Anexo II, com a 
finalidade de vincular corretamente o seu resumo expandido à linha de pesquisa 
equivalente. 

Não existe a possibilidade de recuperação em prova alternativa, devendo ser 
respeitados os prazos e forma de entrega dos trabalhos. 

8. DA AVALIAÇÃO 

A avaliação do PI será feita pelos professores do semestre e por critérios atendidos 
de 0 (zero) a 2 (dois) pontos na média final das disciplinas do semestre, a ser 
lançada juntamente com a nota A2 apenas das disciplinas presenciais. 

Os avaliadores analisarão os trabalhos com base nos itens abaixo: 

a. O título do resumo expandido corresponde ao conteúdo desenvolvido? 
b. O resumo expandido foi encaminhado à linha de pesquisa correta? 
c. O resumo e as palavras-chave indicam os objetivos e a metodologia da 

pesquisa? 
d. A introdução apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e 

métodos da pesquisa? 
e. O referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao 

problema da pesquisa? 
f. As referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema? A 

pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com o 
caráter científico? 

g. A estrutura e a linguagem do resumo expandido são claras e aptas para o 
alcance dos objetivos da pesquisa? 

h. A metodologia utilizada mostrou-se adequada para a resposta da 
problemática enfrentada pela pesquisa? 

i. A conclusão apresenta resposta ao problema da pesquisa? 
j. A conclusão é adequada aos objetivos indicados na introdução? 
k. O resumo expandido possui a forma exigida conforme as regras da ABNT? 
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9. DO PLÁGIO 

Em caso de plágio, compra de trabalho, cópia total, cópia parcial sem os devidos 
créditos e fraudes semelhantes, confirmada e comprovada a ocorrência do fato, 
será atribuída a nota 0 (zero) ao trabalho, e a informação será encaminhada à 
Coordenação do Curso de Direito. 

10. PERSPECTIVA DOS TRABALHOS 

A perspectiva que se espera encontrar nos trabalhos é de um tratamento ou 
interpretação normativa a partir da visão do Direito, o quanto possível comparativa 
e crítica.  

O desafio para os discentes articulistas é encontrar pontos de intersecção sobre os 
temas propostos para reflexão, elaborando conceitos e construindo perspectivas 
inovadoras sobre a temática proposta. 

Para tanto, espera-se que o trabalho na modalidade de resumo expandido seja 
reflexivo, não descritivo ou monográfico, e que traga alguma contribuição, aponte 
algum desafio para a implementação de proposta de âmbito interno, local e 
nacional, e internacional. 

Para a bibliografia seletiva, se espera que a/o aluna/o ultrapasse a obviedade de 
manuais ou cursos que, quando citados, devem refletir qualidade reflexiva do/a 
autor/a da obra.  

Atenção especial para evitar citações de revistas ou jornais, ou outros textos, que 
não tenham caráter científico, sem que haja efetivo trabalho crítico. 

O autor, ao submeter seu resumo expandido, cede automaticamente os direitos 
autorais em caráter irrevogável e gratuito ao Centro Universitário das Américas, 
entidade promotora do projeto interdisciplinar e poderá publicar o resumo 
expandido com menção ao respectivo autor e ao evento, seja no formato digital ou 
impresso, nas suas revistas ou em outras publicações a seu critério. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Eventuais dúvidas deverão ser comunicadas aos representantes de sala que 
encaminharão ao professor coordenador responsável pelo Projeto Interdisciplinar, 
em sendo recorrentes, será agendado uma reunião via plataforma para solucioná-
las.  

Há a possibilidade do aluno entrar em contato diretamente com o coordenador 
responsável pelo Projeto Interdisicplinar via mensagem pela pelo Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – plataforma CANVAS. 

Não haverá correção anterior dos trabalhos para efeito de entrega, apenas 
orientação, pois o desenvolvimento da atividade é de responsabilidade do aluno. 
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O Centro Universitário das Américas não se responsabilizará por eventuais falhas 
de tecnologia decorrentes de conexões com a internet ou congestionamento de 
dados ocasionados por número excessivo de acessos simultâneos nos últimos dias 
válidos para a submissão de resumos expandidos. 

A Coordenação do Projeto Interdisciplinar reserva-se o direito de dirimir 
discricionariamente as questões relativas a eventuais divergências de interpretação 
ou de aplicação, erros, redundâncias ou omissões deste Edital. 

A Coordenação do Curso de Direito é a instância máxima que decidirá sobre 
questões incidentes ou eventuais demandas e questionamentos sobre o processo 
de avaliação dos artigos, com o objetivo de zelar pela qualidade e seriedade do 
Projeto Interdisciplinar. 

Casos excepcionais serão definidos pela coordenação. 

 

São Paulo, janeiro de 2022. 

 

Profª Drª Lays Helena Paes e Silva Dolivet  

Coordenação do Curso de Direito 

 

Profª. Dra Ana Carla Vastag Ribeiro de Oliveira  

 Coordenação PI 
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Anexo I 

 

 

CRONOGRAMA – Projeto Interdisciplinar 

Curso de Direito 

10/02/2022: divulgação do edital 

10/02/2022 a 29/04/2022: elaboração dos resumos expandidos pelos alunos 

29/04/2022: data final de entrega dos trabalhos pela pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – plataforma CANVAS 

10/06/2022: data limite para lançamento pelos professores das disciplinas 
presenciais da nota do PI na A2 no portal do aluno 
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Anexo II  

Vertente para reflexão 

Tema 1 - DIREITO E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E 
HISTÓRICOS  

Espera-se debater sobre: os diversos conceitos de desenvolvimento, as 
características do movimento “Law and Development”, a relação entre 
desenvolvimento e justiça, as diferentes concepções de justiça e diferentes 
cursos de ação para o desenvolvimento, o Direito ao Desenvolvimento como um 
direito humano inalienável, os critérios comparativos do desenvolvimento, o 
desenvolvimento econômico, social, cultural, político e as manifestações 
constitucionais, se há um modelo constitucional de desenvolvimento, o direito ao 
desenvolvimento e as desigualdades regionais, o desenvolvimento e a 
elaboração das políticas públicas na Constituição Federal de 1988 e o 
desenvolvimento como padrão para decisões em casos difíceis de fundo 
constitucional. 

Tema 2 - IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DAS DECISÕES JUDICIAIS 

Espera-se debater sobre: análises teórico-fundacionais da relação entre Direito e 
Economia, as teorias econômicas como forma de justiça, análise pontual da 
Economia no Direito: os contratos, a propriedade, a responsabilidade civil, o delito 
e o castigo, as políticas públicas (saúde, educação, renda familiar, controle 
populacional, ações afirmativas, proteção dos consumidores), as políticas 
ambientais (aquecimento global, poluições, intervenções sobre a propriedade), 
as empresas e agências reguladoras e estudos de casos concretos de impactos 
econômicos e sociais das decisões judiciais. 

Tema 3 - SEGURANÇA JURÍDICA E JUÍZO FÁTICO-PROBATÓRIO 

Espera-se debater sobre: Erro Judiciário: causas e prevenção. A qualidade do 
Juízo Fáticoprobatório. A valoração da prova como conhecimento aplicado e os 
novos saberes e tecnologias. Epistemologia da prova, Teoria da Prova judicial e 
Direito Probatório.  

Tema 4 – GESTÃO E DECISÕES JUDICIAIS 

Espera-se debater sobre: a relação entre os processos organizacionais 
finalísticos e os processos de suporte nos órgãos do Poder Judiciário, ações 
administrativas e o sistema judicial multiportas, construção do conhecimento 
multidisciplinar das áreas administrativa e judicial, o impacto das Metas Nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Justiça na produtividade das unidades 
judiciais, boas práticas de governança e gestão adotadas na área judicial, a 
Estratégia como indutor de ações de agregação de valor, entrega de valor público 
na prestação jurisdicional, instrumentos de gestão e suas contribuições para as 
decisões judiciais. 
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Anexo III 

Estrutura do trabalho a ser entregue: 

I- Nome completo da/o aluna/o e respectivo R.A.  

a) 
 

II-  Semestre cursado, Período e Unidade. 

 
 
 

III- E-mail válido  

a) 
 

IV- A vertente escolhida para reflexão: 

 
V-  Resumo do artigo  

(qual o motivo que te levou para escolher o tema – poucas linhas, porém 
explicado na forma acadêmica) 
 

VI-  Disciplinas e nome dos professores que a/o(s) cursam presencialmente 

 
(presencialmente na modalidade híbrida – caso haja implicações por motivações 
sanitárias –, se aplicam aqui as adaptações nas quais o aluno assiste aula) 
 
Não se aplicam as disciplinas EAD 
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TÍTULO E SUBTÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO 

(Centralizado, em letras maiúsculas e em negrito) 

Nome Completo do Aluno1 

 

É a partir daqui que se contarão as laudas determinadas no item 5 letra “e” do edital. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Para a elaboração do resumo expandido devem ser rigorosamente 

respeitados os padrões estabelecidos nos próximos parágrafos. Lembrando que 

no resumo expandido, não devem ser inseridas fotos, figuras e tabelas, 

devendo conter apenas texto.  

A introdução do resumo deve conter a delimitação do tema, a problemática, 

os objetivos, um breve referencial teórico e método.  

Antes de digitar o texto, assegure-se que a página está configurada para 

papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato (orientação vertical). As margens devem 

ser de 3 cm na borda superior e esquerda e 2,0 cm na borda inferior e direita. Títulos 

e subtítulos devem ser digitados em letras maiúsculas, em negrito, com fonte 

tamanho 12, em Arial, espaçamento 1,5 entre linhas e alinhamento à esquerda.  

Para o corpo do texto, use a fonte Arial – tamanho 12 - espaçamento 1,5 

entre linhas e texto justificado (com exceção das referências).  

O resumo expandido deve ter no mínimo 5 e no máximo 10 laudas, 

incluindo as referências. Resumos expandidos fora desses limites serão recusados.  

A abertura de parágrafo deve ser 1,5 cm.  

Citações com até 3 linhas, devem vir no corpo do texto, entre aspas, 

seguidas pela referência, no sistema autor, data, página, entre parênteses 

(SAVIANI, 2009, p. 38) ou no início da citação: Segundo Saviani (2009, p. 38). 

Citações longas – com mais de 3 linhas. (Recuo de 4,0 cm da margem esquerda, 

fonte Times New Roman – Tamanho 10 - Espaçamento simples). As citações 

devem seguir a NBR 10520/2002 da ABNT.  

As notas de rodapé, caso sejam necessárias, devem ser explicativas 

apenas.  

O texto não possui paginação. 

 
1 Graduando(a) do Xº Semestre Período X do Curso de Direito do Centro Universitário das Américas. 
RA n.ºXXXXXXXX. Acrescentar endereço de e-mail 
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2. DESENVOLVIMENTO  

Nesta seção os resultados e a discussão do trabalho serão apresentados 

em conformidade com a correta interpretação dos dados, articulada com a base 

teórica. A formatação da página, dos parágrafos, da fonte, as regras para as 

citações são as mesmas descritas na seção anterior. Lembrando que os títulos e 

subtítulos devem estar em letra maiúscula, alinhamento à esquerda, fonte Times 

New Roman, tamanho 12 e em negrito. Abertura de parágrafo em 1,5cm; Texto em 

fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento 1,5 entre linhas; Justificado.  

 

3. CONCLUSÃO  

 

A conclusão deve ser breve e responder às questões correspondentes aos 

objetivos. Caso seja necessário, podem ser apresentadas as recomendações e as 

sugestões para trabalhos futuros.  

 

REFERÊNCIAS 

Devem ser apresentadas em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, 

em espaçamento simples, alinhadas apenas à esquerda, separadas por uma linha 

de espaço 1,0 seguindo a NBR 6023/2018 da ABNT.  

Apenas as referências citadas no artigo deverão ser informadas.  

Ao final da redação do resumo, converta o arquivo para o formato PDF e 

submeta-o na página do Ambiente Virtual de Aprendizagem – plataforma CANVAS, 

na aba correspondente. 


