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A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP) 
sempre adotou o ensino participativo como pilar de seu projeto pedagógico. 
Nele, o aluno é o principal foco no processo de ensino-aprendizagem. Para 
concretizar esse ideal, utilizam-se métodos participativos que rompem com 
o ensino jurídico tradicional e proporcionam autonomia aos estudantes.1 
A instituição procurou, assim, romper com o paradigma tradicional de 
ensino. 

No paradigma tradicional de ensino, o professor é o protagonista em sala de 
aula; a metodologia é centrada em aulas expositivas; a avaliação é realizada 
principalmente por meio de provas escritas ao final do curso, e há pouca 
ou nenhuma participação dos estudantes, com uma clara assimetria entre 
docente (detentor ou detentora do conhecimento) e alunos (receptáculo 
do conhecimento). Essa é uma concepção de ensino que procura levar os 
estudantes a memorizarem um conjunto de informações para aplicarem 
posteriormente e fora da faculdade. 

Ao contrário, no ensino jurídico participativo, o aluno é o 
protagonista em sala de aula; adotam-se métodos que levam os 
estudantes a agirem, como a simulação, o role-play, a aula dialogada; e 
a avaliação é realizada principalmente por meio de um procedimento 
continuado a partir do resultado das atividades dos estudantes. O 
vínculo entre todos os participantes envolvidos e o papel de docentes 
ou instrutores mudam radicalmente em relação ao modelo convencional 
– de detentores e transmissores de saber, professores passam a ser 
facilitadores do aprendizado, em uma relação horizontal e coletiva. O 
principal objetivo, nessa concepção de ensino, é o desenvolvimento do 
conhecimento, da prática, da reflexão e da prudência, de modo que os 
estudantes sejam capazes não apenas de conhecer algo, mas de aplicar 
esse conhecimento na prática, a partir de uma visão crítica do contexto.2

Entretanto, transformações sociais relevantes, como o desenvolvimento 
das tecnologias de informação e comunicação e as mudanças nos 
negócios após a crise de 2008, pressionaram e continuam pressionando as 
instituições de ensino a repensarem a formação de seus estudantes para 
exercerem as profissões jurídicas em um novo contexto, profundamente 

1 ANGARITA, Antônio (Coord.); AMBROSINI, Diego Rafael; SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Direito GV: 
Construção de um sonho: inovação, métodos, pesquisa, docência. São Paulo: Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, 2010.
2 GHIRARDI, José Garcéz. O instante do encontro: questões fundamentais para o ensino jurídico. São Paulo: 

Fundação Getúlio Vargas, 2012.
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modificado com a inserção da automação e da inteligência artificial.3 
Torna-se necessária uma reorientação de objetivos e métodos de ensino 
do direito para proporcionar aos alunos uma experiência de educação 
relevante e significativa, tanto para a construção de sua identidade pessoal, 
quanto para o desenvolvimento de seu perfil profissional. Nesse cenário, 
o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI), equipe responsável 
por pensar a metodologia de ensino na Escola, percebeu a necessidade de 
aprofundar o ensino participativo por meio de espaços de experimentações 
pedagógicas ainda mais inovadoras.

Essa concepção aprofundada também parte da premissa de que o estudante 
tem experiências e conhecimentos prévios, ideia que sempre norteou os 
trabalhos da Escola. Contudo, ela não se limita a aproveitar essa bagagem 
para estimular a capacidade cognitiva dos alunos. A sala de aula passa a ser 
um espaço no qual eles vivem novas experiências que serão comparadas às 
anteriores. As vivências individuais, por sua vez, serão compartilhadas pela 
turma entre si e com os facilitadores, de forma que uma mesma situação 
possa ser vista sob distintos pontos de vista e a partir de históricos de 
vida diferentes. Ao final, as experiências concretas vivenciadas individual e 
coletivamente durante as aulas serão as bases para a observação, a reflexão 
e a ação, que conduzirão, por sua vez, a mudanças de mentalidade, de 
comportamento e até de visão de mundo, permitindo ao aluno não apenas 
se apropriar de um determinado tema, mas se desenvolver enquanto 
pessoa, bem como fortalecer sua rede de relações interpessoais.

Nessa proposta, continua importante uma relação horizontal entre 
professores e alunos, como uma espécie de grupo de trabalho, mas só isso 
não basta para lidar com alunos que vivem em uma sociedade ao mesmo 
tempo “narcísica” e “de cansaço”.4 De um lado, os alunos procuram cada 
vez mais significado no que fazem, não se limitando a aceitar passivamente 

3 Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI). O futuro das profissões jurídicas: você está preparad@?. 
Sumário executivo da pesquisa quantitativa “tecnologia, profissões e ensino jurídico”. FGV DIREITO 
SP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/cepi_futuro_
profissoes_juridicas_quanti_v5.pdf. Acesso em 22 de jan. de 2019. e Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação 
(CEPI). O futuro das profissões jurídicas: você está preparad@?. Sumário executivo da pesquisa qualitativa 
“tecnologia, profissões e ensino jurídico”. FGV DIREITO SP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://direitosp.
fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/cepi_futuro_profissoes_juridicas_quali_v4.pdf. Acesso em 22 de jan. 
de 2019.
4 GHIRARDI, J. G. Narciso em sala de aula. [recurso eletrônico]: novas formas de subjetividade e seus 
desafio. [s.l.] : São Paulo: FGV Direito SP, 2016., 2016. Disponível em: <https://search.ebscohost.com.sbproxy.
fgv.br/login.aspx?direct=true&db=cat03468a&AN=bmhsrj.000126888&lang=pt-br&site=eds-live>. Acesso em: 
22 jan. 2019. e HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
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decisões alheias sobre o que devem fazer e qual deve ser sua trajetória.5 
De outro lado, os estudantes exemplificam cada vez mais uma sociedade 
na qual mecanismos de controle e comando deixam de ser externos 
e passam a ser incorporados nos indivíduos, que se pressionam para 
atingir níveis de excelência e produtividade impossíveis, numa busca 
incessante que os consome durante o processo, com reflexos para sua 
saúde mental.6 

Para responder a essa realidade, o ensino participativo deve ser aprimorado 
para que ele mesmo seja significativo e não se torne mais um fator de 
pressão para os estudantes. Facilitadores e a turma devem construir e 
sustentar um espaço seguro, agradável e acolhedor de aprendizagem. 
Professores devem oportunizar experiências positivas, mas, como nem 
sempre as vivências serão positivas para todos, devem ter a preocupação 
em lidar com e refletir sobre os sentimentos negativos. Uma vez que os 
futuros profissionais terão que saber trabalhar em equipe, devem priorizar 
atividades que os levem a montar e manter equipes empenhadas em 
atingir determinados objetivos ou cumprir tarefas. Em síntese, para dar 
conta desse processo, competição e pressão ficam em segundo plano – e 
sempre acessório – frente à cooperação e à compreensão.

Finalmente, o ensino participativo também precisa incorporar a preocupação 
com novas tecnologias e seus desafios. De um lado, as inovações na 
comunicação e informação interferem diretamente nos objetivos de 
aprendizagem e na maneira de ensinar. O aluno tem acesso fácil a qualquer 
conteúdo que deseje acessando a internet, por exemplo, o que torna a 
memorização um objetivo secundário, se não supérfluo. Se antes já não 
fazia sentido a simples transmissão de informações, hoje a sala de aula 
precisa ser ressignificada de modo a permitir que o estudante 
articule conhecimentos e competências.7

De outro lado, o constante e rápido desenvolvimento tecnológico 
altera os ambientes social e de negócios, exigindo dos estudantes uma 
mentalidade que os tornem aptos a navegar em um mundo volátil, 
incerto, complexo e ambíguo – o chamado “ambiente VUCA” (volatility, 

5 GHIRARDI, ibidem, 2016.
6 HAN, Byung-Chul, ibidem, 2015

7 GHIRARDI, J. G. Ainda precisamos da sala de aula?: inovação tecnológica, metodologias de ensino e 
desenho institucional nas faculdades de Direito. [s.l.] : Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (DIREITO GV), 2015. Disponível em: <https://search.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/login.aspx?direct=tr
ue&db=ir00572a&AN=fgv.10438.14221&lang=pt-br&site=eds-live>. Acesso em: 15 nov. 2018.
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uncertainty, complexity, ambiguity). Assim, passam a ser importantes 
para o ensino jurídico o desenvolvimento de competências 
como empreendedorismo, colaboração, criatividade, gestão, 
inovação e liderança. Essa percepção foi confirmada em nossa 
pesquisa qualitativa com diversos profissionais de escritórios de 
advocacia e departamentos jurídicos. Os profissionais do Direito hoje 
precisam ser capazes de, além de entender do negócio de seus clientes 
e gerenciar equipes, dialogar com profissionais de diferentes áreas; gerir 
processos; integrar efetivamente tecnologia à sua atuação; e agir com 
ética e empatia, de modo a implementar novos projetos complexos, que 
envolvem atores sociais com diferentes interesses.8 Nas palavras dos 
entrevistados:

Eu acho que tem competências técnicas relacionadas ao 
uso de tecnologias. Então, eu vejo curso de advogados 
aprendendo a programar, eu vejo advogados sendo 
mais nativos digitais, usando mais tecnologias, sendo 
datadriven, usando ciência de dados, aplicando o Direito. 
Então, advogados com uma visão mais estatística, mais 
numérica, mais gestão. E além disso características 
pessoais mais humanísticas, então empatia, criatividade, 
capacidade de lidar e visão mais humanística, maior 
proximidade com os clientes, visões. (Entrevista 
concedida pelo representante de uma Lawtech, no curso 
da pesquisa Tecnologia, profissões e ensino jurídico, em 
22.02.2018, PDOC42)

O que eu acho que o advogado tem que entender melhor 
é de gestão, gerenciamento de processos, uso de uma 
série de ferramentas que vão desde a automação de 
documentos, controle de tarefas, que eles não sabem 
gerenciar isso. Conseguir, ao usar tecnologia, ao usar 
ferramentas de gestão melhor, conseguir ter políticas 

8 Para uma análise mais completa vide o sumário  da pesquisa qualitativa na íntegraCentro de Ensino e 
Pesquisa em Inovação (CEPI). O futuro das profissões jurídicas: você está preparad@?. Sumário executivo 
da pesquisa qualitativa “tecnologia, profissões e ensino jurídico”. FGV DIREITO SP, São Paulo, 2018. 
Disponível em: https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/cepi_futuro_profissoes_juridicas_
quali_v4.pdf. Acesso em 22 de jan.de 2018. 
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de precificação mais adequadas ao mercado, que é 
um pouco a transformação que você vê lá fora, de 
arrangement diferentes. (Entrevista concedida pelo 
representante de outra Lawtech, no curso da pesquisa 
Tecnologia, profissões e ensino jurídico, em 05.12.2017 
. PDOC17)

Então, eu acho isso importantíssimo, cara, porque 
você acaba, você vai precisar de um mix da parte 
jurídica, técnica, mas um mix também da parte de soft 
skills (Entrevista concedida pelo representante de um 
escritório de advocacia, no curso da pesquisa Tecnologia, 
profissões e ensino jurídico, em 28.05.2018  PDOC45)

Por isso, o ensino jurídico participativo não deve ser interdisciplinar apenas 
dentro do Direito, manejando diferentes áreas jurídicas, mas aprofundar a 
interdisciplinaridade para outras áreas do conhecimento. A FGV Direito SP 
procurou se reorientar para esse objetivo, por exemplo, na concepção da 
sua nova grade curricular, por meio da redução do número de disciplinas 
e do aumento da carga horária para a inserção de cursos baseados em 
projetos. Neles, ocorrem dinâmicas vivenciais responsáveis por guiar e 
facilitar a construção coletiva final de um projeto escolhido, concebido e 
executado pelos estudantes. Ao mesmo tempo em que auxiliam a entrega 
do produto final, as dinâmicas mobilizam os estudantes para que adotem 
alguns comportamentos, como uma postura mais empática e aberta à 
escuta, além de adquirirem diversas competências importantes para sua 
atuação profissional, como a de gerenciar prazos e trabalhar em equipe.

Com o intuito de aprimorar a reflexão sobre a interface de direito e tecnologia, 
a equipe que compõe o CEPI criou os laboratórios de tecnologia, em 
2017, e as imersões, em 2018. Esses novos cursos objetivavam testar 
inovações no ensino jurídico que auxiliassem a formação de estudantes 
mais adaptados à utilização das novas tecnologias no âmbito de sua 
futura atuação profissional. As experiências foram diversificadas, cada 
qual com objetivos específicos. Os laboratórios de tecnologia eram 
disciplinas optativas oferecidas em parceria com legaltechs que 
tiveram como foco a produção, pelos alunos, de um projeto de 
tecnologia que impactasse a prestação dos serviços jurídicos.  



INICIATIVAS DE ENSINO – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROFISSÕES JURÍDICAS

12

Já as imersões em Direito e tecnologia eram disciplinas optativas 
de uma semana, nas quais os alunos enfrentaram questões 
práticas que os conduziram a uma intensa reflexão sobre os 
desafios de novos problemas jurídicos e das profissões jurídicas, 
estimulando-os a proporem soluções variadas, mediante o 
contato com diversos agentes envolvidos no tema. 

Cada uma das frentes de ensino já teve duas edições, todas com um 
tema diferente e parceiros próprios. Neste relatório, procuramos explicar 
em detalhes uma por uma, a fim de destacar o processo de criação e 
implementação, bem como os seus resultados. As atividades que serão 
descritas a seguir ocorreram desde o segundo semestre de 2017 até o final 
de 2018. 
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LABORATÓRIOS 
DE TECNOLOGIA
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Os Laboratórios de Tecnologia (Labtech) foram disciplinas optativas de 90 
horas/aula com 15 encontros semanais. A ideia foi oferecer aos alunos a 
experiência de trabalharem desenvolvendo, em conjunto com uma empresa 
parceira, um projeto de tecnologia que alterasse a forma como as atividades 
jurídicas estão sendo desempenhas. As disciplinas também expunham os 
alunos não só a conhecer, mas a vivenciar a relação entre direito e 
tecnologia por meio do uso de ferramentas que necessitassem da linguagem 
de programação e do desenvolvimento do raciocínio lógico-jurídico – neste 
caso, necessário para que a máquina pudesse “compreender” a linguagem 
jurídica.

 Na primeira edição, o projeto de tecnologia que norteou o foco da iniciativa 
foi o de automação de documentos jurídicos. Tecnologias de automação 
de documentos fazem uso de ferramentas computacionais para a criação 
de textos, com ou sem auxílio humano. Diferentemente de ferramentas de 
“autocompletar” ou de processos de “copia e cola”, softwares de automação 
“traduzem” o conteúdo de um documento para outra estrutura como, por 
exemplo, uma interface de cliques e seleção de opções. Para isso, pode-se 
criar uma árvore de decisão com todas as nuances de uma determinada 
peça jurídica. Essa árvore é colocada em uma linguagem de programação 
que permite ao usuário, através de cliques, gerar em segundos o escrito 
desejado adaptado às suas necessidades. 

É exatamente isso que faz a plataforma desenvolvida pela startup Looplex, 
parceira da disciplina, que desenvolveu uma linguagem de programação 
utilizada no processo de automação de documentos jurídicos (Lawtex). 
Durante o período do curso, os estudantes puderam manejar essa 
linguagem com vistas a produzir seus próprios projetos. Como resultado, os 
alunos aprenderam sobre automação de petições e contratos, entregando, 
ao final, quatro produtos automatizados: dois contratos, um de locação de 
espaço em shopping center e um contrato social de sociedade limitada, e 
duas petições, uma administrativa de oposição de registro de marca frente 
ao INPI e outra judicial de repetição de indébito no âmbito do ICMS. 

 Na segunda edição, o projeto que norteou o foco da iniciativa foi construir 
um chatbot que auxiliasse o público leigo a saber sobre a viabilidade de 

A) OS LABORATÓRIOS – 
ASPECTOS COMUNS
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perseguir seus direitos no âmbito judicial antes mesmo de procurar auxílio 
de um advogado. Chatbots são robôs de conversação programados para 
interagirem com usuários por meio de linguagem natural (português, inglês 
e etc) e quando desenvolvidos por meio de aprendizagem de máquinas, 
conseguem “aprender” funções específicas a partir de bases de dados (ex. 
reconhecimento facial e previsão do tempo).  

A parceira da segunda edição foi a Finch Soluções, uma empresa de 
tecnologia que nasceu em 2013 com objetivo de revolucionar atividades 
e processos relacionados ao controle do contencioso de massa do 
maior escritório de advocacia do Brasil, o JBM Advogados. Hoje, além de 
sistemas de gestão de processos, a Finch possui uma ferramenta própria 
de inteligência artificial que a permite estruturar soluções sob demanda, 
como, por exemplo, os chatbots. Durante o período do curso, os estudantes 
puderam identificar questões que poderiam alimentar mais facilmente 
um chatbot de atendimento jurídico e produzir a solução. Como resultado, 
programaram três bots a partir de súmulas do Superior Tribunal de Justiça 
(Súmula 449, Súmula 609 e Súmula 375) que pudessem informar ao 
usuário se valeria a pena ou não procurar um advogado. 

O apoio das empresas parceiras foi essencial para 
desenvolvimento tecnológico dos produtos esperados ao 
final dos cursos. Elas participaram ofertando, além de suas próprias 
plataformas tecnológicas, pessoal adequado para orientar os estudantes 
e espaço físico para reuniões dos alunos. Em troca, não apenas puderam 
participar da qualificação de estudantes da graduação, que poderão 
ingressar no mercado versados nessas e em outras ferramentas, inclusive 
para trabalhar nas próprias empresas, como ganharam visibilidade por 
meio de formas de divulgação das iniciativas, dentre as quais este relatório.

As disciplinas tiveram um total de 16 alunos na primeira edição e 12 alunos 
na segunda. Os objetivos comuns a ambas foram: (i) familiarizá-los em 
uma gramática tecnológica; (ii) capacitá-los a desenvolver em grupo um 
projeto tecnológico, diferente em cada edição; (iii) induzi-los a uma reflexão 
sobre a complexidade do trabalho em grupo e da comunicação interna 
para o desenvolvimento de projetos; (iv) aprimorar suas habilidades de 
monitoramento de atividades em grupo e da comunicação não-violenta 
entre seus membros; (v) capacitá-los para apresentações curtas, diretas e 
consistentes sobre o seu projeto; e (vi) levá-los a desenvolver uma forma 
de pensar baseada em experimentações e prototipagem de processos e 
produtos.
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Para controlar a obtenção dos objetivos, a avaliação de ambos os cursos foi 
realizada por meio da composição de uma série de instrumentos, cada um 
adequado para verificar o desenvolvimento de algum ou alguns objetivos:

1. Observação da participação em sala de aula: cada aluno recebeu 
uma nota de participação proporcional à sua contribuição durante 
as discussões, debates e atividades nos segundo e terceiro blocos 
das disciplinas;

2. Diários de atividades: os alunos mantiveram diários de atividade 
durante as disciplinas, nos quais relataram o desenvolvimento de 
seus projetos, assim como as dificuldades enfrentadas durante 
o processo. Os diários deveriam ser entregues mensalmente para 
avaliação pelos professores;

3. Avaliação final do produto: durante os eventos de finalização dos 
cursos, professores pré-selecionados avaliaram o produto criado 
pelos alunos. Eles atribuíram uma nota para cada produto, levando 
em consideração o grau de satisfação no cumprimento da função 
proposta.

4. Avaliação em pares: cada aluno atribuía nota aos demais alunos do 
grupo;

5. Avaliação da apresentação final do grupo no evento de encerramento.

No tocante à metodologia de ensino utilizada em sala de aula, as atividades 
foram divididas em três arcos de aprendizagem: (i) capacitação tecnológica; 
(ii) dinâmicas de reflexão e aprendizagem; e (iii) testes e validações. 

Figura 1- formas de 
distribuição da avaliação
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No primeiro arco, os alunos foram submetidos ao ciclo de formação na 
ferramenta oferecida pelas empresas parceiras do projeto. Os encontros 
foram realizados na FGV Direito SP e eventualmente na sede das 
próprias empresas. Os estudantes tiveram atividades ligadas à formação 
tecnológica conduzidas pelos profissionais dos parceiros, com exercícios 
de programação e fundamentos de automação e inteligência artificial. 
Nesta etapa também foram trabalhados conceitos sobre formação de 
grupo e discutidos como seria a dinâmica dos fluxos de trabalho.

No segundo arco de atividades, foram realizadas dinâmicas de integração, 
sensibilização, prototipagem, validação, feedback positivo, dentre outras. 
As dinâmicas serviram como forma de aprimoramento e reflexão sobre 
o trabalho realizado em grupo e sobre as possibilidades de desenho 
do produto final, utilizando-se, como base, o ensino mais experiencial, 
já comentado na introdução. Além disso, o papel da empresa parceira 
foi importante para validação das propostas dos alunos, adequando os 
documentos que poderiam ser automatizados, na primeira edição, e 
auxiliando a escolha das súmulas pertinentes para treinar a API (Application 
Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações) do 
Chatboot Finch, que seria hospedada no Facebook, na segunda edição. 
Por fim, foram realizadas atividades de validação do código criado pelos 
alunos, bem como testes de usabilidade por parte de usuários leigos 
convidados para testar os protótipos criados.

O Labtech I foi ofertado a alunos do terceiro, quarto e quinto anos de 
graduação da FGV Direito SP no segundo semestre de 2017.  O intuito do 
projeto, como já mencionado, foi o de promover o contato dos alunos com 
novas tecnologias e o mercado das lawtechs, assim como debater questões 
a respeito do impacto dessas inovações no futuro das profissões jurídicas 
― em especial, de tecnologias de automação. Esperou-se, principalmente, 
que os alunos apresentassem, ao final, um produto de tecnologia que 
modificasse a prestação de algum serviço jurídico. A empresa Looplex figurou 
enquanto parceira da disciplina, provendo a plataforma de desenvolvimento 

B) O PRIMEIRO LABORATÓRIO DE 
TECNOLOGIA (2017) – AUTOMAÇÃO 
– LOOPLEX 
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de documentos automatizáveis utilizada pelos alunos, além de prestar 
assessoria técnica durante aulas, em sua própria sede (Figura 2).

As atividades foram estruturadas a partir de um eixo central: o 
desenvolvimento de um software de automação de documentos jurídicos 
(template, conforme a terminologia empregada pela empresa). Para tanto, 
os alunos se organizaram em grupos e escolheram um tipo de documento a 
ser automatizado, que, então, foi decomposto e estruturado em elementos 
do tipo “se X, então Y; caso contrário, então Z” (árvore de decisões). Essa 
árvore foi traduzida posteriormente para uma linguagem de programação 
com o suporte da empresa parceira. 

Alguns alunos relataram que foi desafiador pensar nas diversas 
consequências jurídicas da adoção de uma ou de outra variável e relataram 
como foi rica a experiência de pensar, em abstrato, as possibilidades que 
o direito trazia para a prática de determinados atos. Veja-se o trecho do 
relato de um dos estudantes:

A elaboração da árvore de decisão foi extremamente 
desafiadora. Fui obrigado a pensar em diversas variações 
das cláusulas de um contrato social e as possíveis 
consequências destas variações. Foi um exercício 
extremamente interessante e extremamente útil para 
aprender novas formas de redigir um contrato.  (Estudante 
LTI-1, 3ª entrega de diário, 2º semestre de 2017).

Figura 2 - Estudantes 
em atividade na sede da 
Looplex (2017)
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Para ilustrar, seguem exemplos de duas árvores de decisão: a primeira, 
de uma apelação cível em um mandado de segurança; a segunda, de um 
contrato social de uma startup (Figuras 3.1 e 3.2).

Essas atividades foram acompanhadas por leituras, debates e desafios 
didáticos para que os alunos pudessem refletir sobre temas da área 
“tecnologia e direito”, facilitar o processo do trabalho em equipe, 
desenvolver variadas competências comportamentais – como uma 
atitude mais criativa, mediante o incentivo à prototipação e ao erro, ou 
o aprimoramento da capacidade de dar feedback aos participantes do 
grupo. Também houve momento para que os alunos tivessem contato 
com professores e advogados, para que os usuários sugerissem melhorias 
na árvore de decisão formulada.

Figura 3.1 - Árvore 
de decisão do grupo 

LaWare
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 No evento de fechamento da disciplina, cada grupo apresentou seu 
respectivo template para advogados, professores e outros profissionais 
do direito ― permitindo que os participantes do evento pudessem fazer o 
preenchimento dos campos necessários para a criação de um documento 
jurídico automatizado. O evento funcionou como uma feira de ciências, na 
qual cada grupo demonstrava seu produto para os convidados em um local 
da sala (Figura 4). A avaliação geral, tanto dos professores e alunos, quanto 
dos convidados, foi de que os produtos foram bem-sucedidos.

Os diários de atividade que os alunos preencheram durante a disciplina 
dão uma dimensão do processo e das dificuldades que enfrentaram 
durante o desenvolvimento do produto. Foram dois os principais desafios, 
comentadas a seguir: 

Figura 3.2 - Árvore 
de decisão do grupo 
Starting Up
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Figura 4 - Evento final 
de demonstração 

dos templates para 
convidados

9 Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI). O futuro das profissões jurídicas: você está preparad@?. 
Sumário executivo da pesquisa qualitativa “tecnologia, profissões e ensino jurídico”. FGV DIREITO SP, 

São Paulo, 2018. Disponível em: https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/cepi_futuro_
profissoes_juridicas_quali_v4.pdf. Acesso em 22 de janeiro de 2018.

A primeira e mais óbvia foi a barreira linguística presente em lidar com 
tecnologias de programação ― especificamente, os alunos relataram 
uma estranheza inicial e sua dificuldade em traduzir a árvore de decisão 
para código de programação no primeiro e terceiro arco. Entretanto, os 
relatos demonstraram uma menor preocupação com aspectos técnicos 
do que inicialmente esperado pelos professores. A partir dos encontros 
com os profissionais da equipe parceira, alguns estudantes ganharam 
familiaridade suficiente com a linguagem para se expressarem de maneira 
eficaz. Essa percepção confirma a impressão exposta pelos entrevistados 
na pesquisa qualitativa de que a barreira inicial de linguagem entre a área 
jurídica e a da computação não é a maior dificuldade para trabalhos desse 
tipo.9 Ao contrário, trata-se de uma dificuldade superável.

O exercício da programação em si, por mais complicado 
que seja no início, é um tanto quanto intuitivo. Os 
códigos têm padrões claros e erros, após algum tempo 
tornam-se facilmente percebidos. [...] No começo, 
parecia distante a ideia de tornar concreto nosso 
projeto por meio da programação. Hoje, ao discutirmos 
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entre nós, vemos cada uma das nossas ideias como 
“mais adequadas para serem colocadas em uma lista 
fechada, ou boolean e outras formas de programação 
até então desconhecidas por nós”. (Estudante LTI-6, 2ª 
entrega de diário, 2º semestre de 2017).

O maior desafio nessa primeira parte de programação 
do código foi, certamente, a familiarização com a 
linguagem de programação. [...] Essa etapa se mostrou 
mais simples, visto que eu já estou começando a adquirir 
mais familiaridade com a linguagem de programação 
utilizada. (Estudante LTI-1, 3ª entrega de diário, 2º 
semestre de 2017).

A segunda dificuldade, não antecipada da mesma maneira, foi a de trabalhar 
em equipe. Diversos alunos relataram complicações nas comunicações, 
nas atribuições de tarefas e na cobrança de resultados dos outros 
membros. Uma diferença das tarefas que os alunos tinham que cumprir, 
e que pode explicar o desconforto, é que a linguagem de programação 
impede que cada aluno realize sua tarefa individualmente, agregando os 
produtos parciais ao final. Na programação, é imprescindível um 
trabalho colaborativo do início até o final da escrita do código, já 
que registros diferentes levam a erros de execução. Ao contrário, 
os alunos de direito geralmente fazem trabalhos de grupo em seminários 
ou na produção de textos dissertativos, nos quais, com alguma dose 
de uniformização, é possível trabalhar como se fossem individuais. Os 
próprios estudantes trouxeram essa comparação. 

Por mais que os operadores do Direito se proponham a 
pensar e entender os problemas colocados, em muitas 
situações, frases e entendimentos já consolidados são 
meramente repetidos em apresentações, seminários e 
artigos. 

No mundo da programação, todavia, não há margem 
para esse tipo de abordagem, dada a precisão do 
software e a sua total intolerância a erros. Assim, pode-
se dizer que o código não admite improvisos, devendo 
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a sua linguagem ser fielmente reproduzida para que 
haja a leitura pela máquina.

Errar é humano e correções são possíveis e aceitas pelo 
público, porém ao lidarmos com computadores não só 
inexiste margem de erro como também não há diálogo. 
(Estudante LTI-2, 2ª entrega de diário, 2º semestre de 
2017)

A maior dificuldade em relação ao grupo foi a diferença 
de ritmo que cada um tem e o fato de que precisaríamos 
enviar o arquivo “final” toda vez que atualizássemos 
o código. (Estudante LTI-3, 2ª entrega de diário, 2º 
semestre de 2017)

No nosso caso, como já havia apontado antes, estamos 
tendo um pouco de dificuldade em nos comunicarmos. 
(Estudante LTI-4, 2ª entrega de diário, 2º semestre de 
2017)

Embora o grupo se comunique de forma razoável, acho 
que uma maior integração, principalmente na hora de 
escrever o código, ajudaria, principalmente a mim. 
(Estudante LTI-5, 2ª entrega de diário, 2º semestre de 
2017) 

O trabalho em grupo, naquele momento, foi crucial. 
(Estudante LTI-6, 1ª entrega de diário, 2º semestre de 
2017)
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A segunda edição do Labtech se estruturou de uma forma diferente, 
com outra proposta de produto final e uma nova parceria, desta vez com 
a empresa Finch Soluções. No Labtech II, os alunos passaram por 
um processo de capacitação para a montagem de seu próprio 
chatbot, robô de conversação capaz de se comunicar com um ser 
humano a partir de mensagens de texto. Uma vez criado, o chatbot seria 
treinado para conversar com pessoas sem formação jurídica e explicar-
lhes um tema jurídico sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Durante este processo de montagem e treinamento, os alunos 
participaram, assim como na primeira edição, de dinâmicas de 
integração, sensibilização, prototipagem, feedback positivo, dentre 
outras. Um exemplo de dinâmica criada especialmente para o curso foi a 
do “Eu, Bot”. Nessa atividade, os estudantes escreveram uma pergunta em 
um post-it, que colaram nas costas de um colega. Todos os participantes 
deveriam ter uma pergunta. Eles circularam pela sala, cada um coletando as 
respostas que as demais pessoas dão para a pergunta em suas costas. Ao 
final, tentaram adivinhar a sua questão a partir das respostas dadas. Como 
pode ser inferido dessa breve narrativa, a dinâmica procura proporcionar 
aos alunos não apenas um jeito leve e descontraído de entender como 
funciona a aprendizagem de máquinas e os seus desafios (por exemplo, os 
problemas decorrentes de inconsistência nos dados), como também fazê-
los interagirem entre si e até mesmo conhecer os rostos uns dos outros.

Os participantes também tiveram aulas de programação e aprendizagem de 
máquinas com a equipe da Finch. Assim como na primeira edição, tiveram 
contato com árvores de decisão e puderam entender como traduzi-las para 
linguagem de programação (Phyton), ensinando seus bots a responderem 
perguntas na forma de “sim” e “não”. Os protótipos experimentais 
foram objeto de testes de validação, nos quais os parceiros sugeriram 
aperfeiçoamentos do produto. 

C) O SEGUNDO LABORATÓRIO 
DE TECNOLOGIA (2018) – 
APRENDIZADO DE MÁQUINA – 
FINCH
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Como os estudantes relataram no evento de apresentação dos resultados 
finais10, a principal dificuldade nesse momento foi lidar com todas as 
nuances que uma resposta espontânea do usuário poderia conter – 
qualquer variação levaria a uma mensagem de erro. Essa resposta 
mostra o potencial do curso para estimular os participantes a desenvolver 
habilidades atualmente associadas com a ideia de user experience 
(experiência do usuário ou UX), colocando-se na posição de um leigo frente 
a um aconselhamento jurídico.

De modo geral, dada a reação positiva dos alunos a disciplina, somado 
com os relatos adquiridos por meio dos diários de atividades, que 
foram mantidos em anonimato, bem como o resultado dos produtos 
apresentados, considerou-se que o objetivo de promover o contato dos 
alunos com novas tecnologias e o mercado das lawtechs, assim como 
debater questões a respeito do impacto dessas inovações no futuro das 
profissões jurídicas, foi bem-sucedido.

10 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=cQf4NKy2I4Q, a partir de 1:21:30.
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EXPERIÊNCIAS DE 
IMERSÃO
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A) DISCIPLINAS DE IMERSÃO – 
ASPECTOS COMUNS
Em 2018, o CEPI também ofereceu imersões em direito e tecnologia, no 
âmbito da graduação em Direito da FGV Direito SP. Como mencionado 
anteriormente, esses cursos se diferenciaram dos laboratórios de tecnologia 
por não durarem todo o semestre, mas um período concentrado de tempo 
(uma semana) no qual os alunos cursariam apenas essa disciplina. Essa 
concentração em conjunto com as dinâmicas e atividades tiveram por 
objetivo oferecer uma vivência diferenciada aos estudantes, já que eles 
poderiam experienciar novas situações sem dividir atenção com outras 
disciplinas, contando com tempo para refletir e discutir as consequências 
e sentido da prática jurídica após essa experiência. A intenção, nesse 
caso, era possibilitar que os estudantes se dedicassem integralmente a 
compreender um desafio jurídico advindo das mudanças tecnológicas, 
além de proporem uma solução a partir de desafios reais, aproximando-
os da realidade de quem trabalha o tempo inteiro com o tema. Além 
disso, as imersões são uma ocasião que possibilita aos estudantes 
saírem do ambiente da sala de aula, aproximando-os das empresas, dos 
órgãos públicos e dos demais atores envolvidos com a realidade jurídica, 
permitindo-lhes uma ampliação do horizonte de compreensão para 
diferentes aspectos dos desafios trazidos pelas novas tecnologias.

Como no Labtech, as imersões foram temáticas, mudando de abordagem 
a cada semestre. Na primeira imersão, intitulada Agenda 2030: admirável 
mundo novo?, o objetivo foi estimular os alunos a refletirem como sobre as 
novas tecnologias criaram questões que necessitam de soluções jurídicas 
inovadoras por parte dos profissionais do Direito, repensando como seria 
a atuação do profissional do direito frente a desafios que poderão surgir 
até 203011. Já na segunda edição, intitulada Desafio Finch, o objetivo foi 
estimulá-los a explorarem as mudanças causadas diretamente em um 
escritório de advocacia e nas profissões jurídicas, pela adoção da tecnologia 
na prestação dos serviços. O caso escolhido foi o da Finch Soluções, 
startup que trabalha em parceria com o JBM Advogados, de Bauru, um dos 

11 Está sendo lançada uma nova publicação em que o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação descreve 
pormenorizadamente a experiência da imersão, a fim de que educadores possa trazer a ideia para dentro 

de suas instituições, aprimorando o uso dessa proposta de ensino pelo Brasil. Acompanhar lançamento pelo 
site: https://direitosp.fgv.br/centro-de-pesquisa/centro-de-ensino-pesquisa-inovacao
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maiores escritórios de contencioso de massa do país. A peculiaridade do 
caso é o conjunto de transformações que as soluções tecnológicas criadas 
pela empresa geraram no escritório, que reduziu drasticamente o número 
de seus advogados em razão disso. 

Durante as imersões, os alunos entraram em contato com diversas 
empresas e escritórios. Na primeira edição, por exemplo, puderam 
visitar a Stone Pagamentos, startup que cresceu rapidamente no setor 
de administração de pagamentos, além de contarem com palestras de 
representantes da IBM Soluções e da startup Looplex, já comentada 
anteriormente. Na segunda edição, os estudantes puderam conversar 
com um dos sócios da Future Law, escola jurídica voltada ao ensino de 
habilidades de tecnologia para profissionais do Direito. Também realizaram 
uma viagem para conhecer o grupo formado por Finch Soluções, Mandaliti 
Advogados e JBM, em Bauru/SP, ocasião na qual ficaram três dias imersos 
no ambiente empresarial para pensarem em soluções de desafios sigilosos 
propostos pela própria Finch (Figura 5).

Ao final de cada imersão, os alunos puderam apresentar as soluções 
formuladas em grupo para especialistas de variadas áreas ligadas ao direito 
e à tecnologia. Na segunda edição, em especial, tiveram a oportunidade 
de se dirigir diretamente aos sócios da Finch Soluções, do JBM e do 
Mandalitti Advogados, apresentando suas visões sobre o negócio e seus 
desafios. Treinaram, assim, não apenas a capacidade de compreensão de 
problemas, mas também a escuta ativa, a elaboração coletiva de soluções e 
a comunicação em público, tudo mediante a adoção de um ensino pautado 
na colaboração e na vivência do grupo.

Figura 5 - Reunião de 
trabalho na imersão Desafio 
Finch, na sede da Finch 
Soluções, em Bauru/SP
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A primeira imersão foi estruturada em torno de três objetivos gerais 
inter-relacionados: a) compreender movimentos de mudanças relevantes 
na atualidade, como o avanço das novas tecnologias (automação, 
nanotecnologia, inteligência artificial, entre outras), e as principais questões 
sociais, econômicas, éticas e jurídicas envolvidas nesses fenômenos; b) 
identificar como esses movimentos impactam os negócios e as profissões 
para 2030, a exemplo da proliferação de startups tecnológicas, fintechs e 
lawtechs; e c) co-criar um produto capaz de realizar uma contribuição social 
positiva em 2030. Ao final da imersão, esperou-se que os alunos fossem 
capazes de identificar e mapear problemas sociais advindos da relação 
direito e tecnologia, trabalhar melhor em equipe, exercendo liderança 
criativa, refletir criticamente sobre as principais tendências de mudança 
da realidade, relacionar as tendências da realidade com a aplicação do 
direito e avaliar a suficiência ou insuficiência do direito para dar respostas 
às mudanças sociais futuras.

O curso, com carga horária de 45 horas/aula, foi organizado em dois 
momentos: inspiração e ideação sobre as situações que seriam problemáticas 
em 2030; e concepção, prototipação e apresentação de uma solução jurídica, 
ética e economicamente adequada para algum desses problemas. 

Figura 6 - Foto 
panorâmica da sala de 
aula durante dinâmica 

na imersão Agenda 
2030

B) PRIMEIRA IMERSÃO
(1º SEMESTRE DE 2018) – 

AGENDA 2030: ADMIRÁVEL 
MUNDO NOVO?
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Os encontros foram dinâmicos e pautados na construção coletiva e 
autonomia dos participantes. Esses momentos foram pensados a partir 
do ensino experiencial, e da aprendizagem baseada em projetos, com 
o auxílio de ferramentas de design thinking para o mapeamento dos 
problemas e a oferta de soluções mais criativas. Especificamente, os 
estudantes passaram passo a passo, de modo coletivo e guiado pelas 
seguintes questões:

a) Descobrir: em que cenário este problema está 
inserido?

Mapearam o cenário e buscaram experiências bem-
sucedidas para lidar com esse problema ou problema 
semelhante e refletiram sobre as principais questões 
éticas e jurídicas envolvidas no problema, analisando as 

dimensões pessoal, comunitária e global.

 

b) Sonhar: como seria o mundo com este problema 
resolvido?

Necessitaram pensar sobre o que mudaria do 
mapeamento inicial. Quais questões seriam 
solucionadas? Como a solução do problema afetaria as 

dimensões pessoal, global e comunitária?

c) Design: qual seria uma possível solução para este 
problema?

Identificaram as soluções necessárias para resolver o 
problema proposto. Escolheram uma e justificaram 
como a solução escolhida nos ajudará a atingir o modelo 

ideal para o mundo imaginado pelo grupo.

d) Encaminhar: como colocá-las em prática?

Enumeraram as ações necessárias para colocar a solução 
em prática. Descrevendo, quem deveria ser acionado e 

quais são aliados para isso.
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Cada um desses momentos foi facilitado por um integrante diferente do 
grupo. Os professores e a equipe auxiliaram os estudantes em cada fase 
do processo, que envolveu dinâmicas de brainstorming, colagens, bem 
como atividades para treinar o trabalho em equipe e a comunicação com 
os demais (Figura 7 a Figura 10). Um exemplo de atividade é a “dinâmica 
dos códigos”. Cada grupo formado para pensar o produto final recebeu 
uma mensagem cifrada e um conjunto de códigos que ajudariam a decifrar 
parte da mensagem. O restante só seria decifrável a partir dos códigos dos 
outros grupos. O desafio consistia na resolução da charada sem que fosse 
possível aos alunos se comunicarem oralmente. A dinâmica se mostrou 
claramente bem-sucedida quando, ao final, todos os participantes se 
juntaram em uma só roda para solucionar o último enigma (Figura 9).   

Os projetos finais foram apresentados para especialistas no tema de 
direito e tecnologia. Cada grupo precisou apresentar um pitch, que são 
breves apresentações, de 5 minutos no qual apresentava uma solução para 
cada um dos problemas que mapearam como possíveis de surgir até 
2030 – foram eles: smarthouses; chipagem; proteção de dados; impressora 
3d; e desenvolvimento sustentável (Figura 10). Esse produto final e sua 
apresentação responderam por apenas 40% da nota dos alunos, sendo 
outros 30% atribuídos pelo engajamento no curso, aferido por meio de 
auto avaliação, e mais 30% de relatos de aprendizagem escritos por eles 
no fim da disciplina.

Figura 7 - 
Foto de flip-

chart com 
sugestões dos 
alunos sobre 
as principais 

tendências para 
2030
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Figura 8 - Foto de 
alunos durante 

dinâmica de 
grupo intitulada 

“desafio do 
marshmallow”

Figura 9 - Foto dos estudantes durante 
atividade intitulada “Dinâmica dos códigos”

Figura 10 - Foto de grupo apresentando seu 
processo de ideação da solução jurídica para 

os demais participantes da disciplina
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Quanto aos resultados, a imersão teve um impacto muito positivo. 
A percepção dos convidados externos e dos professores foi de que 
os grupos apresentaram bons produtos ao final – as notas sugeridas 
pelos convidados variaram de 7,0 a 10,0. O mais importante, porém, foi 
observar a reação dos alunos. A percepção mais frequente nos diários de 
aprendizagem foi a de que eles se sentiram à vontade no ambiente de sala 
de aula e se surpreenderam com a possibilidade de aprender os temas de 
uma nova forma, mais colaborativa. Os relatos demonstram que o ganho 
com a imersão foi muito além da aprendizagem de novos conteúdos:

Acredito que a principal dúvida entre todos os que 
escrevem esse relato não é “o que relatar?”, mas sim 
“por onde começar?”. A semana de imersão superou 
todas as expectativas, não só em termos de experiência 
acadêmica – aprendemos, de fato, muitas coisas novas-, 
mas acredito que ninguém imaginou que, pessoalmente, 
cresceria tanto em uma semana. (Estudante AMN-1, 
Diário de imersão, 1º semestre 2018)

Figura 11 - Foto de apresentação dos alunos na disciplina Agenda 2030
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A semana de imersão da matéria “2030: Admirável 
Mundo Novo?” foi uma das experiências que mais me 
surpreenderam positivamente durante a graduação em 
Direito na Fundação Getúlio Vargas. Os pontos positivos 
vão desde a criação de um ambiente em que todos os 
participantes se sentiram confortáveis para expor seu 
ponto de vista, à orientação dos tutores no processo de 
Design Thinking, chegando a concretude das discussões 
realizadas em torno da complexidade da discussão 
jurídica inerente à evolução da tecnologia. (Estudante 
AMN-2, Diário de imersão, 1º semestre 2018)

O enfoque da segunda imersão foi diferente. Alunos de segundo e 
terceiro ano foram recebidos para um desafio junto à empresa parceira 
Finch Soluções. A tarefa foi apresentar projetos para solucionar desafios 
vivenciados pela empresa de tecnologia na sua missão de oferecer serviços 
jurídicos. 

Nos dois primeiros dias, a turma participou de dinâmicas que procuraram 
sensibilizá-los para as potenciais mudanças nas profissões jurídicas. 
Eles não apenas foram estimulados a pensar como seria o escritório de 
advocacia inovador, inclusive por meio de conversa com especialista sobre 
o tema, como foram convidados a mapear as principais competências 
que esperariam de bons profissionais na advocacia. Também lhes foram 
apresentados os resultados quantitativos e qualitativos desta pesquisa. 
Finalmente, eles tiveram tempo para formular um roteiro de perguntas 
para aplicar durante a viagem para a Finch.

Nos três dias restantes, os alunos viajaram e ficaram imersos no 
ambiente da empresa, conhecendo os sócios, os funcionários, 
as estruturas e os problemas reais do negócio investigado. 
Esse momento serviu tanto para que visualizassem mais de perto as 

C) SEGUNDA IMERSÃO  
(2º SEMESTRE DE 2018) – DESAFIO 
FINCH
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12 Link para o Formulário I: https://docs.google.com/forms/d/156DAbT2FGxk2OGKZdgX07K9a6r3P3Nqssz5sH
oqemPs/edit?usp=sharing.

Link para o Formulário II: https://docs.google.com/forms/d/129CF7kXh5tY4QatTTR8u2Q7OlIjgY4A2GeCI6s-
aCMU/edit?usp=sharing.

consequências da adoção de tecnologia para a prestação de serviços 
jurídicos, em especial no contencioso de massa, como para que pudessem 
se identificar mais como grupo (e como grupos responsáveis por pensar 
soluções). Cada conjunto de alunos teve que pensar saídas para questões 
apresentadas pelos parceiros, relacionadas ao seu modelo de negócios.

Diferentemente da primeira edição, foi aplicado um questionário tanto 
ao início quanto ao final do processo para verificar melhor alguns dados 
do impacto da imersão na vivência dos estudantes. Os questionários 
eram facultativos e exigiam identificação12. No primeiro, aplicado no 
começo da imersão, foram coletadas 23 respostas; no segundo, aplicado 
ao final, foram coletadas 21 respostas. 

Os resultados mostram que os alunos saíram do processo imersivo mais 
atentos às mudanças que estão ocorrendo do mercado jurídico. No 
primeiro formulário, apenas 34,8% dos alunos responderam que viam 
mudanças radicais no cenário jurídico. No segundo formulário, esse 
percentual passou a ser de 75%, demonstrando o impacto da imersão 
na visão dos estudantes. Eles também revelam que a percepção dos 
estudantes sobre sua capacidade de trabalhar em projetos declinou após 
a disciplina. Se no início 26,1% dos alunos afirmaram não ter qualquer 
dificuldade em conduzir projetos, ao final, após serem expostos a um 
problema real com a necessidade de entregar um produto concreto, 
apenas 14,3% dos estudantes votaram na mesma opção. Acreditamos 
que essa percepção se explica menos pela variável qualidade do curso, 
que não tinha pretensão de fazê-los saber trabalhar sem dificuldades com 
projetos, algo impossível em uma semana, e mais pela consciência que 
os alunos passaram a ter sobre as dificuldades de conceber e executar 
projetos reais. 

Essa conclusão é corroborada pelas respostas dos estudantes sobre o 
que mais gostaram na imersão. Grande parte elogiou a metodologia 
de ensino aplicada, e, principalmente, a preocupação da equipe com a 
criação dos grupos. Muitos fizeram referência ao benefício do diálogo 
e da escuta de diferentes visões, especialmente dos parceiros. Alguns 
ainda destacaram ser positivo o trabalho colaborativo desempenhado, 
o que pode indicar, em parte, que o experimento idealizado foi bem-
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sucedido, seja porque os alunos saíram com o conhecimento esperado 
das mudanças que as novas tecnologias vêm causando no Direito, seja 
porque parecem ter aprimorado diversas competências esperadas com 
essa proposta mais vivencial sugerida. Alguns depoimentos qualificam 
esses resultados13:

Além de todo o ambiente harmonioso e agradável criado 
pela equipe, conhecer o modelo de gestão apresentado 
pelos Mandaliti sobre como gerir e conciliar aquele 
grande volume de ideias e de informação foi de fato 
surpreendente (temática essa que muito me interessou)! 
(DF-1, questionário aplicado no final do 2º semestre 2018)

O que mais gostei durante essa semana foi de fazer o 
projeto final e ter sido reconhecida pelo bom trabalho. 
Nós tivemos pouco tempo e acredito que todos os grupos 
entregaram resultados muito bons! O fato de sermos 
reconhecidos por isso por três sócios nos motiva e faz 
a gente acreditar que está no caminho certo. (DF-2, 
questionário aplicado no final 2º semestre 2018)

Convivência em grupo e com pessoas que eu não conhecia, 
experiência prática dos impactos tecnológicos no Direito, 
vivência em um ambiente diferente por conta da viagem, 
e, acima de tudo, o carinho, simpatia e atenção dos 
professores envolvidos! (DF-3, questionário aplicado no 
final, 2º semestre 2018)

Ver na prática o que está mudando na profissão jurídica. 
(DF-4, questionário aplicado no final, 2º semestre 2018)

13 Esses depoimentos foram coletados ao final da segunda imersão, mediante o preenchimento voluntário de 
questionário no google forms, cujo link para acesso é: https://docs.google.com/forms/d/129CF7kXh5tY4QatTT
R8u2Q7OlIjgY4A2GeCI6s-aCMU/edit?usp=sharing.
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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As experiências das imersões e dos laboratórios de tecnologia foram 
consideradas bem-sucedidas como um todo. Dentre os principais resultados, 
podemos apontar os seguintes:

•	 Os alunos saíram das disciplinas com maior atenção para as 
mudanças trazidas pela tecnologia para o direito e para as profissões 
jurídicas;

•	 Os alunos obtiveram maior consciência sobre suas próprias 
limitações – por exemplo, para trabalhar em grupo ou executar 
projetos. A percepção geral, porém, é de que eles não estão 
resignados com essa situação, mas cientes de que precisam 
desenvolver essas capacidades para serem bons profissionais no 
futuro e de quais ferramentas podem manejar para isso;

•	 Os alunos puderam ter contato com diferentes atores e realidades 
profissionais, especialmente em ambientes inovadores e sensíveis à 
tecnologia. Isso não apenas lhes despertou o interesse pela temática, 
como também lhes possibilitou aprender com a experiência dos 
parceiros e com a troca de opiniões com eles;

•	 Os alunos puderam vivenciar um espaço de sala de aula mais 
acolhedor e agradável, com maior colaboração entre as pessoas. 
Foi perceptível que essa forma de conduzir o curso engajou mais 
os alunos nos debates e demais dinâmicas, principalmente das 
pessoas tímidas – muitas das quais frisaram que não participavam 
com a mesma frequência nas demais aulas da graduação;

•	 Os alunos conseguiram construir uma identidade de grupo e se 
integrar com colegas de diferentes anos da graduação. Vários 
relataram que essa oportunidade foi única para conhecerem 
veteranos e/ou calouros, o que mostra que disciplinas desse 
tipo podem contribuir para maior integração entre todo o corpo 
discente da instituição;

•	 Os alunos também puderam ter contato com o conteúdo jurídico 
selecionado para as disciplinas. Não se tratavam apenas de 
questões jurídicas resolvidas pelo recurso a diplomas normativas, 
mas de problemas que afetavam o próprio exercício profissional;

•	 Finalmente, os alunos conceberam, executaram e apresentaram 
projetos que eles mesmos selecionaram e idealizaram. A 
interferência dos docentes no processo se limitou à delimitação 
de um cenário para a escolha dos problemas, à condução de 
atividades que facilitassem o processo e à formulação de balizas 
para a avaliação dos produtos finais.

Diante desses resultados e da avaliação de êxito das disciplinas, tanto os 
laboratórios de tecnologia quanto as imersões foram incorporados à grade 
curricular da graduação da FGV Direito SP.
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ANEXOS
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Plano de Ensino do Curso de Graduação em Direito
Labtech: Ensino Jurídico e Tecnologia 

2º Semestre de 2017
Professor
Alexandre Pacheco da Silva & Marina Feferbaum

Carga Horária da Disciplina
Carga Horária total: 90 horas 

Ementa
O debate sobre automação de serviços jurídicos tem adquirido feições concretas nos 
últimos dois anos no Brasil. Empresas nascentes de base tecnológica (startups) têm surgido 
no contexto nacional traduzindo atividades tradicionalmente realizadas por esforços de 
trabalho manual de advogados e advogadas em procedimentos de automação da produção 
de documentos jurídicos (e.g. petições, contratos, relatórios, formulários, etc.). Diante deste 
cenário, o Labtech oferece aos alunos (as) da FGV Direito SP a oportunidade de desenvolver 
um projeto de automação de documentos jurídicos, de sua concepção teórica à sua execução 
técnica, bem como de refletir sobre quais são os impactos do fenômeno da automação no 
contexto da profissão e do ensino jurídico no Brasil. Para isso, o Labtech conta com um 
parceiro técnico, a startup Looplex.  

Objetivos (competências e habilidades)
O Labtech busca oferecer um ambiente de formação para o desenvolvimento das seguintes 
habilidades e competências: (i) compreensão e reflexão crítica sobre o processo de automação 
de tarefas jurídicas no Brasil; (ii) análise sobre os potenciais impactos ao ensino jurídico; (iii) 
coleta e organização de dados relevantes para processos de automação; (iv) domínio básico 
sobre fundamentos técnicos de linguagem de programação; (v) elaboração e execução de 
projetos de automação de documento jurídico; e (vi) elaboração de um registro sobre a 
execução do projeto (diário de bordo). 

Metodologia
O Labtech se insere no debate sobre a construção de projetos de formação interdisciplinar 
(e.g. Direito e Tecnologia da Informacão) inseridos na graduação em Direito. Nesse sentido, a 
estrutura do curso respeita a lógica de unidade de produção jurídica, em que os alunos terão 
de se organizar em equipes de trabalho, com desenvolvimento de um projeto, cronograma 
de atividades, regime de metas, monitoramento de sua execução e controle de qualidade dos 
resultados finais do projeto. A partir do planejamento e das metas traçadas por cada um dos 
grupos, os coordenadores do Labtech, os representantes da empresa parceria e professores 
convidados promoverão uma reflexão crítica sobre os impactos da automação na forma como 
se realiza atividades jurídica e na maneira como se ensino conteúdos jurídicos no Brasil.  
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Critérios de avaliação14

Peso Avaliação 

Produto 30% Documento automatizado com a validação da empresa parceira do projeto 
(Looplex) - produto final do projeto. 

Diário 30% Documento produzido individualmente pelos alunos (as) para o registro do 
processo de elaboração da automação de um documento jurídico. 

Participação 20%
Assiduidade e preparação prévia para os encontros com os coordenadores 
da disciplina e nas reuniões com a equipe da empresa parceira do projeto 
(Looplex). 

Avaliação 
pelos pares 10%

Momento de avaliação dos grupos de trabalho. Cada membro grupo terá a 
oportunidade de avaliar o desempenho dos demais membros, provendo-lhe 
um feedback sobre as atividade realizadas. Com base nestas informações, os 
coordenadores do curso irão atribuir uma nota para cada um dos membros. 

Evento 10% Apresentação final dos resultados do projeto de automação para uma banca 
de profissionais da área jurídica. 

Bibliografia Básica
GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is Transforming Legal Services. London: ARK 
Group, 2016.

SUSSKIND, Richard. The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services. Oxford: Oxford University 
Press, 2010.

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How Technology will Transform the 
Work of Human Experts. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Bibliografia Suplementar
HARTSHORN, Scott. Machine Learning with Random Forests and Decision Trees: A Visual Guide for Beginners. 
Publicação digital gratuita. Amazon: eBook Kindle, 2016. 

Bibliografia Indicada 
ASHLEY, Kevin. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017. 

DOMINGOS, Pedro. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine will Remake our 
World. New York: Basic Books, 2016. 

Atendimento Extraclasse
Rua Rocha, 233, sala 1101, 11º andar. 
Horário de atendimento: 15h00 às 17h00 (sextas-feiras).
Orientação para atendimento extraclasse: todos os alunos (as) terão de encaminhar um e-mail com no mínimo 
2 (dois) dias de antecedência para os endereços: alexandre.silva@fgv.br e marina.feferbaum@fgv.br 

14 Obs.: Em conformidade com o Regulamento de Graduação vigente, o rendimento acadêmico avaliado na disciplina, deve obedecer, 
entre outras regras, às seguintes:
	a nota semestral resulta de três notas parciais, as quais podem ser compostas de mais de uma atividade de avaliação;
	ao menos uma das notas parciais expressa a avaliação continuada do desempenho do aluno ao longo do semestre letivo;
	pelo menos uma das notas parciais resulta de uma avaliação escrita individual;
	na composição da nota semestral, nenhuma nota parcial terá peso superior a quarenta por cento;
	as notas parciais serão atribuídas em escala de zero a dez;
	o não comparecimento do aluno a uma atividade de avaliação implica a atribuição da nota zero.
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Programa Aula a Aula

Aula 1
07.08.2017

Tema da Aula 
Apresentação do Projeto e Introdução à Automação 

Preparação prévia obrigatória
Os alunos (as) tiveram de participar do workshop de introdução à 
linguagem de programação lawtech da empresa nascente de base 
tecnológica (startup) parceira do projeto, a Looplex. 

Preparação prévia 
complementar

Leitura da apostila elaborada pela startup parceira (Looplex) sobre a 
linguagem de programação Lawtech.

Aula 2
14.08.2017

Tema da Aula 
Construção da Árvore de Decisão I

Preparação prévia obrigatória
Elaboração da lista de variáveis jurídicas pertinentes ao documento jurídico 
selecionado pelo grupo (s), separação das variáveis entre essenciais e 
acessórias e início da coleta de dados jurídicos relevantes.

Preparação prévia 
complementar

HARTSHORN, Scott. Machine Learning with Random Forests and Decision 
Trees: A Visual Guide for Beginners. Publicação digital gratuita. Amazon: 
eBook Kindle, 2016. 

Aula 3
21.08.2017

Tema da Aula 
Construção da Árvore de Decisão II

Preparação prévia obrigatória Esboço da árvore de tomada de decisão baseada nas variáveis relevantes para o 
documento selecionado por cada grupo (s).

Preparação prévia complementar Exercícios iniciais de automação de parte da árvore de tomada de decisão de cada 
um dos grupos. 

Aula 4
28.08.2017

Tema da Aula 
Apresentação & Validação  da Árvore de Decisão

Preparação prévia obrigatória
Elaboração da minuta da árvore de decisão de cada um dos grupos 
e de uma apresentação com o detalhamento das variáveis jurídicas 
relevantes. 

Preparação prévia 
complementar

Leitura da apostila elaborada pela startup parceira (Looplex) sobre a 
linguagem de programação Lawtech.

Aula 5
04.09.2017

Tema da Aula 
Impactos da Automação no Ensino Jurídico I 

Preparação prévia obrigatória SUSSKIND, Richard. The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal 
Services. Oxford: Oxford University Press, 2010 (Introduction). 

Preparação prévia 
complementar

SUSSKIND, Richard. The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal 
Services. Oxford: Oxford University Press, 2010 (Chapter 3).

Aula 6
11.09.2017

Tema da Aula 
Reunião Externa I : Looplex

Preparação prévia obrigatória
Adaptação das minutas de árvore de decisão de cada um dos grupos de 
acordo com as sugestões realizadas pelos representantes da empresa 
parceira do projeto e dos coordenadores do curso. 

Preparação prévia 
complementar

Leitura da apostila elaborada pela startup parceira (Looplex) sobre a 
linguagem de programação Lawtech.
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Aula 7
18.09.2017

Tema da Aula 
Desenvolvimento do Protótipo 

Preparação prévia obrigatória
Início das atividades de programação. Primeiros exercícios de tradução 
da árvore de tomada de decisão a partir da linguagem de programação 
da Looplex. 

Preparação prévia 
complementar

Leitura da apostila elaborada pela startup parceira (Looplex) sobre a 
linguagem de programação Lawtech.

Aula 8
25.09.2017

Tema da Aula 
Reunião Externa II: Looplex

Preparação prévia obrigatória Preparação dos protótipos de documentos automatizados para fins de 
verificação de sua adequação à plataforma da Looplex.  

Preparação prévia 
complementar

Leitura da apostila elaborada pela startup parceira (Looplex) sobre a 
linguagem de programação Lawtech.

Aula 9
02.10.2017

Tema da Aula 
Impactos da Automação no Ensino Jurídico II

Preparação prévia obrigatória GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is 
Transforming Legal Services. London: ARK Group, 2016 (Chapter 6).

Preparação prévia 
complementar

GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is 
Transforming Legal Services. London: ARK Group, 2016 (Chapter 8).

Aula 10
16.10.2017

Tema da Aula 
Reunião Externa III: Looplex

Preparação prévia obrigatória Readequação dos protótipos de documentos automatizados para fins de 
verificação de sua inserção à plataforma da Looplex.  

Preparação prévia 
complementar

Leitura da apostila elaborada pela startup parceira (Looplex) sobre a 
linguagem de programação Lawtech.

Aula 11
23.10.2017

Tema da Aula 
Impactos da Automação sobre a Profissão Jurídica 

Preparação prévia obrigatória
SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How 
Technology will Transform the Work of Human Experts. Oxford: Oxford 
University Press, 2015 (Chapter 1).

Preparação prévia 
complementar

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How 
Technology will Transform the Work of Human Experts. Oxford: Oxford 
University Press, 2015 (Chapter 2).

Aula 12
30.10.2017

Tema da Aula 
Apresentação do Protótipo

Preparação prévia obrigatória
Elaboração da versão beta do protótipo do documento automatizado 
para apresentação aos representantes da empresa parceira do projeto 
(Labtech).

Preparação prévia 
complementar

Leitura da apostila elaborada pela startup parceira (Looplex) sobre a 
linguagem de programação Lawtech.
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Aula 13
06.11.2017

Tema da Aula 
Open Day: Testes de Usabilidade com Usuários (Convidados)

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada) Não há. 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Não há. 

Aula 14
13.11.2017

Tema da Aula 
Open  Day II: Feedback e Fechamento dos Diários 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada) Não há. 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Não há. 

Aula 15
27.11.2017

Tema da Aula 
Evento de Apresentação de Resultados 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada) Não há. 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Não há. 
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Plano de Ensino do Curso de Graduação em Direito
< Labtech>

2º Semestre de 2018
Professor
Alexandre Pacheco da Silva e Marina Feferbaum 

Carga Horária da Disciplina
Carga Horária total: 90 horas 

Ementa
O laboratório é um espaço de capacitação, reflexão e experimentação disponível para os (as) 
alunos (as) da FGV Direito SP se dedicarem a compreender quais são os impactos de novas 
tecnologias sobre o mercado e as profissões jurídicas. Nesta edição, os (as) alunos (as) serão 
inseridos em um processo de capacitação para a montagem de seu próprio chatbot, robô de 
conversação capaz de se comunicar com um ser humano a partir de mensagens de texto. Uma 
vez criado, o chatbot será treinado para  ser capaz de conversar com uma ser humano sem 
formação jurídica e explicar um tema jurídico que tenha sido objeto de súmula do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Durante este processo de montagem e treinamento, os (as) alunos (as) 
serão submetidos a dinâmicas de integração, sensibilização, prototipagem, feedback positivo, 
dentre outras, de modo a permitir com que eles aprimorem suas habilidades de trabalho em 
equipe e planejamento de projetos. Por fim, os protótipos experimentais desenvolvidos pelos 
(as) alunos (as) serão objeto de testes de validação e de apresentação externa para convidados.  

Objetivos (competências e habilidades)
O laboratório tem como objetivo: (i) familiarizar os (as) alunos (as) da FGV Direito SP em uma 
gramática tecnológica, em particular em técnicas de aprendizado de máquina; (ii) capacitá-
los a desenvolver em grupo um projeto tecnológico, o chatbot; (iii) induzir uma reflexão sobre 
a complexidade do trabalho em grupo e da comunicação interna para o desenvolvimento 
de projetos; (iv) aprimorar as habilidades de monitoramento de atividades em grupo e da 
comunicação não violeta entre seus membros; (v) capacitá-los para apresentações curtas, 
diretas e consistentes sobre o seu projeto; e (vi) desenvolvimento de uma forma de pensar 
baseada em experimentações e prototipagem de processos e produtos. 

Metodologia
As atividades serão dividas em três blocos: (i) capacitação tecnológica; (ii) dinâmicas de reflexão e 
aprendizagem; e (iii) testes e validações. No primeiro bloco, os (as) alunos (as) serão submetidos 
ao ciclo de formação em aprendizado de máquina oferecido pela empresa parceira do projeto, 
a Finch Soluções. Os encontros serão realizados na FGV Direito SP, nos quais profissionais da 
empresa conduzirão atividades ligadas à formação tecnológica, com exercícios de programação e 
fundamentos de inteligência artificial. No segundo bloco de atividades, serão realizadas dinâmicas 
de integração, sensibilização, prototipagem, validação, feedback positivo, dentre outras. As 
dinâmicas servirão como forma de aprimoramento e reflexão sobre o trabalho realizado em 
grupo e sobre as possibilidades de desenho do produto final. Por fim, serão realizadas atividades 
de validação do código criado pelos (as) alunos (as), bem como testes de usabilidade por parte de 
usuários leigos convidados para testar os protótipos criados pelos (as) alunos (as). 
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Critérios de avaliação15

Peso Avaliação 

Produto 30% Chatbot de conversação por mensagens de texto com a validação da empresa 
parceira do projeto (Finch Soluções) 

Diário 30% Documento produzido pelos (as) alunos (as) do laboratório para o registro do 
processo de elaboração do produto da disciplina 

Participação 20%
Assiduidade e preparação prévia para os encontros com os coordenadores da 
disciplina e nas reuniões com a equipe da empresa parceira do projeto (Finch 
Soluções)

Avaliação 
pelos Pares 10% Aplicação de um questionário entre os membros do grupo para avaliar os 

membros do grupo a partir das percepções de seus pares

Evento Final 10% Apresentação final dos resultados do projeto chatbot para convidados 

Bibliografia Básica
GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is Transforming Legal Services. London: ARK 
Group, 2016.

SHEVAT, Amir. Designing Bots: Creating Conversational Experiences. Boston: O’Reilly, 2017. 

SUSSKIND, Richard. The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services. Oxford: Oxford University 
Press, 2010.

Bibliografia Suplementar
HARTSHORN, Scott. Machine Learning with Random Forests and Decision Trees: A Visual Guide for Beginners. 
Publicação digital gratuita. Amazon: eBook Kindle, 2016. 

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How Technology will Transform the 
Work of Human Experts. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Bibliografia Indicada 
ASHLEY, Kevin. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017. 

DOMINGOS, Pedro. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine will Remake our 
World. New York: Basic Books, 2016. 

Atendimento Extraclasse
Rua Rocha, 233, sala 1101, 11º andar. 
Horário de atendimento: 15h00 às 17h00 (sextas-feiras).
Orientação para atendimento extraclasse: todos os alunos (as) terão de encaminhar um e-mail com no mínimo 
2 (dois) dias de antecedência para os endereços: alexandre.silva@fgv.br e marina.feferbaum@fgv.br 

15 Obs.: Em conformidade com o Regulamento de Graduação vigente, o rendimento acadêmico avaliado na disciplina, deve obedecer, 
entre outras regras, às seguintes:
	a nota semestral resulta de três notas parciais, as quais podem ser compostas de mais de uma atividade de avaliação;
	ao menos uma das notas parciais expressa a avaliação continuada do desempenho do aluno ao longo do semestre letivo;
	pelo menos uma das notas parciais resulta de uma avaliação escrita individual;
	na composição da nota semestral, nenhuma nota parcial terá peso superior a quarenta por cento;
	as notas parciais serão atribuídas em escala de zero a dez;
	o não comparecimento do aluno a uma atividade de avaliação implica a atribuição da nota zero.
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Programa Aula a Aula

Aula 1
1 de Agosto

Tema da Aula 
Apresentação do Curso e Dinâmica de Integração & Sensibilização 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is 
Transforming Legal Services. London: ARK Group, 2016 (capítulos 1 e 2). 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: 
How Technology will Transform the Work of Human Experts. Oxford: 
Oxford University Press, 2015 (capítulo 3). 

Aula 2
8 de Agosto

Tema da Aula 
Elaboração dos Projetos & Dinâmica das Formas 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Seleção de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça e criação do 
banco de dados de decisões para a construção do chatbot do grupo. 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

SHEVAT, Amir. Designing Bots: Creating Conversational Experiences. 
Boston: O’Reilly, 2017 (Capítulos 1 e 2)

Aula 3
15 de Agosto

Tema da Aula 
Introdução à Ciência de Dados  I (Inteligência Artificial) 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

DOMINGOS, Pedro. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate 
Learning Machine will Remake our World. New York: Basic Books, 2016 
(capítulo 1). 

Aula 4
22 de Agosto

Tema da Aula 
Introdução à Ciência de Dados II (Aprendizado de Máquina)

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

DOMINGOS, Pedro. The Master Algorithm: How the Quest for the 
Ultimate Learning Machine will Remake our World. New York: Basic 
Books, 2016 (capítulo 2).

Aula 5
29 de Agosto

Tema da Aula 
Fundamentos em Python I (Conceitos Básicos e Montando Ambiente)

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Aula 6
5 de Setembro

Tema da Aula 
Prototipagem  (Desafio Marshmallow & Diferentes Perspectivas)

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is 
Transforming Legal Services. London: ARK Group, 2016 (capítulo 4).

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is 
Transforming Legal Services. London: ARK Group, 2016 (capítulo 5).
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Aula 7
12 de Setembro

Tema da Aula 
Fundamentos em Python II (Estruturas, Controle de Fluxo e 
Operações sobre Dados)

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Aula 8
19 de Setembro

Tema da Aula 
Gerenciamento do Trabalho em Equipe : Projeto Chatbot

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

SHEVAT, Amir. Designing Bots: Creating Conversational Experiences. 
Boston: O’Reilly, 2017 (capítulo 3) 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

SHEVAT, Amir. Designing Bots: Creating Conversational Experiences. 
Boston: O’Reilly, 2017 (capítulo 4) 

Aula 9
03 de Outubro

Tema da Aula 
Fundamentos em Python (Arquitetura Client-Server)

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Material será disponibilizado pela empresa parceria do projeto (Finch 
Soluções)

Aula 10
17 de Outubro

Tema da Aula 
Gabinete de Trabalho I: Reuniões e Primeiros Resultados 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Elaboração da primeira parte da programação do chatbot  e validação 
dos códigos nas reuniões de trabalho realizadas com a equipe da Finch 
Soluções. 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Entrega dos exercícios extras de programação em python elaborados 
pela equipe da Finch Soluções. 

Aula 11
24 de Outubro

Tema da Aula 
Fabi Gross: Chatbot e Cyberbullying 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Interação e avaliação da experiência de comunicação com o chatbot 
criado pelo projeto da Unicef e pelo Facebook para discussão do 
fenômeno revenge porn. 

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Não há. 

Aula 12
31 de Outubro

Tema da Aula 
Gabinete de Trabalho II: Reuniões e Protótipo 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Elaboração da segunda parte da programação do chatbot  e validação 
dos códigos nas reuniões de trabalho realizadas com a equipe da Finch 
Soluções.

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Entrega dos exercícios extras de programação em python elaborados 
pela equipe da Finch Soluções.
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Aula 13
07 de Novembro

Tema da Aula 
Teste de Usabilidade  dos Protótipos 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Elaboração da terceira parte da programação do chatbot  e validação 
dos códigos nas reuniões de trabalho realizadas com a equipe da Finch 
Soluções.

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Entrega dos exercícios extras de programação em python elaborados 
pela equipe da Finch Soluções.

Aula 14
14 de Novembro

Tema da Aula 
Evento de Apresentação de Resultados 

Preparação prévia obrigatória
(Bibliografia Indicada)

Elaboração da apresentação final de resultados e preparação dos 
produtos finais.  

Preparação prévia 
complementar
(Bibliografia Suplementar)

Não há
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Plano de Ensino do Curso de Graduação em Direito
Imersão - AGENDA 2030: Admirável Mundo Novo?

1º Semestre de 2018

Professores/facilitadores
Marina Feferbaum (responsável)
Clio Nudel Radomysler (apoio)
Guilherme Forma Klafke (apoio)
Stephane Hilda Barbosa Lima (apoio)

Carga Horária da Disciplina
Carga Horária total: 45h

Ementa
Esta imersão possui três objetivos inter-relacionados. O primeiro é compreender 
movimentos de mudanças relevantes na atualidade, como o avanço das novas tecnologias 
(automação, nanotecnologia, inteligência artificial, entre outras), e as principais questões 
sociais, econômicas, éticas e jurídicas envolvidas nesses fenômenos. O segundo é identificar 
como esses movimentos impactam os negócios e as profissões para 2030, a exemplo da 
proliferação de startups tecnológicas, fintechs e lawtechs. O terceiro é cocriar um produto 
capaz de realizar uma contribuição social positiva em 2030. 

Objetivos (competências e habilidades)
Ao final da imersão, espera-se que os alunos sejam capazes de:

•	 Identificar e mapear problemas sociais advindos da relação direito e tecnologia

•	 Trabalhar melhor em equipe, exercendo liderança criativa

•	 Refletir criticamente sobre as principais tendências de mudança da realidade

•	 Relacionar as tendências da realidade com a aplicação do direito

•	 Avaliar a suficiência ou insuficiência do direito para dar respostas às mudanças sociais 
futuras 

Metodologia
O curso será organizado em dois momentos: inspiração e ideação sobre as situações que 
serão problemáticas em 2030; prototipação e apresentação de uma ideia de start-up que 
ofereça uma solução jurídica, ética e economicamente adequada. Os encontros serão 
dinâmicos e pautados na construção coletiva e autonomia dos participantes. As principais 
metodologias utilizadas são: aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem pela 
experiência e design thinking.
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Critérios de avaliação16

Peso Avaliação

P1 40% Avaliação pelos professores e parceiros do produto final

P2 30% Engajamento no curso, aferido por meio de autoavaliação e avaliação pelos professores

P3 30% Relato de aprendizagem

Bibliografia Básica
GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is Transforming Legal Services. London: ARK 
Group, 2016.

SUSSKIND, Richard. The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services. Oxford: Oxford University 
Press, 2010.

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How Technology will Transform the 
Work of Human Experts. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Bibliografia Suplementar
KELLY, Kevin. The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future. Penguin, 
2017.

Bibliografia Indicada 
ASHLEY, Kevin. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 

DOMINGOS, Pedro. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine will Remake our 
World. New York: Basic Books, 2016. 

Atendimento Extraclasse
Rua Rocha, 233, 11º andar, sala 1101
Horário de atendimento: Terças-feiras, das 14h às16h.
Orientação para atendimento extraclasse: Nenhuma.

16 Obs.: Em conformidade com o Regulamento de Graduação vigente, o rendimento acadêmico avaliado na disciplina, deve obedecer, 
entre outras regras, às seguintes:
	a nota semestral resulta de três notas parciais, as quais podem ser compostas de mais de uma atividade de avaliação;
	ao menos uma das notas parciais expressa a avaliação continuada do desempenho do aluno ao longo do semestre letivo;
	pelo menos uma das notas parciais resulta de uma avaliação escrita individual;
	na composição da nota semestral, nenhuma nota parcial terá peso superior a quarenta por cento;
	as notas parciais serão atribuídas em escala de zero a dez;
	o não comparecimento do aluno a uma atividade de avaliação implica a atribuição da nota zero.
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Programa Aula a Aula

Encontro 1
19/03 – 9h a 12h Olhando o futuro: o que esperar da realidade em 2030?

Preparação prévia 
obrigatória Não há.

Preparação prévia 
complementar

KELLY, Kevin. The inevitable: understanding the 12 technological forces that will 
shape our future. Penguin, 2017.

HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

Filme Blade Runner: O Caçador de Andróides

Encontro 2
19/03 – 13h a 16h O amanhã é agora: que inovações impactarão o futuro em 2030?

Preparação prévia 
obrigatória Não há.

Preparação prévia 
complementar

KELLY, Kevin. The inevitable: understanding the 12 technological forces that will 
shape our future. Penguin, 2017.

SUSSKIND, Richard. The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services. 
Oxford: Oxford University Press, 2010.

Seriado Black Mirror, 2ª Temporada, Episódio 1, Be Right Back

Documentário The Sex Robots are coming

Encontro 3
20/03 – 9h a 12h Eu, nós e os outros: quem seremos em 2030?

Preparação prévia 
obrigatória Han, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Editora Vozes Limitada, 2015. Caps. 2 e 3.

Preparação prévia 
complementar

Sennett, Richard, and Emile Zola. O declínio do homem público: as tiranias da 
intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

Seriado Black Mirror, 3ª Temporada, Episódio 1, Nosedive

Encontro 4
20/03 – 13h a 16h Quem está fazendo o futuro: visitando espaços de inovação

Preparação prévia 
obrigatória

Não há. Os alunos visitarão a sede da fintech STONE, onde terão uma roda de 
conversa (R. Fidêncio Ramos, 308 - Vila Olimpia)

Preparação prévia 
complementar Não há.

Encontro 5
21/03 – 9h a 12h Co-criação e design thinking: Pensando projetos e definindo problemas (I)

Preparação prévia 
obrigatória

Design Thinking para Educadores 

http://www.dtparaeducadores.org.br/site/download-de-capitulos/ 
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Encontro 5
21/03 – 9h a 12h Co-criação e design thinking: Pensando projetos e definindo problemas (I)

Preparação prévia 
complementar

Cearley, David W. et al. Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Gartner, 
03/10/2017, p. 1-33.

Itay Talgam: Lead like the great conductors https://www.youtube.com/
watch?v=R9g3Q-qvtss&t=8s   

Build a tower, build a team | Tom Wujec https://www.youtube.com/
watch?v=H0_yKBitO8M 

Law Design Summit Workbook https://drive.google.com/file/
d/0BzMFcRLbna0Hc0lkSTNOQzRwZFk/view 

Encontro 6
21/03 – 13h a 16h Co-criação e design thinking: Pensando projetos e definindo problemas (II)

Preparação prévia 
obrigatória

BARBER, Michael et al. An avalanche is coming. Higher Education and the 
revolution ahead, v. 73, 2013. 

Ken Robinson – Do schools kill creativity? https://www.ted.com/talks/ken_
robinson_says_schools_kill_creativity?referrer=playlist-the_creative_spark 

Design Thinking para Educadores 
http://www.dtparaeducadores.org.br/site/download-de-capitulos/

Preparação prévia 
complementar Não há.

Encontro 7
22/03 – 9h a 12h Mãos à obra: contribuindo para construir um 2030 melhor (I)

Preparação prévia 
obrigatória

Vianna, Maurício et al. Design thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: 
MJV Press, 2012, p. 22-115.
Os alunos trabalharão com métodos de elaboração de projetos de acordo com 
a necessidade de cada grupo.

Preparação prévia 
complementar Não há.

Encontro 8
22/03 – 13h a 16h Mãos à obra: contribuindo para construir um 2030 melhor (II)

Preparação prévia 
obrigatória

Vianna, Maurício et al. Design thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: 
MJV Press, 2012, p. 22-115.
Os alunos trabalharão com métodos de elaboração de projetos de acordo com 
a necessidade de cada grupo.

Preparação prévia 
complementar Não há.
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Encontro 9
23/03 – 9h a 12h Comunicando uma ideia: preparando o diálogo com a sociedade civil

Preparação prévia 
obrigatória

Campus São Paulo Residency: Demo Day (Class #1).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=V724alOjOdg

Campus São Paulo Residency Demo Day | Class #2.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iUmFd0H18gw

5 ted talks para aprender a falar melhor em público https://catracalivre.com.br/
geral/emprego-trabalho/indicacao/5-ted-talks-para-aprender-falar-melhor-em-
publico/ 

Preparação prévia 
complementar Não há.

Encontro 9
23/03 – 9h a 12h Apresentação das propostas e feedback de encerramento

Preparação prévia 
obrigatória

Principles of constructive feedback. Personal Development and Performance 
Review Guide. The University of Nottingham: https://www.nottingham.
ac.uk/hr/guidesandsupport/performanceatwork/pdpr/docume nts/
pdprprinciplesofconstructivefeedback.pdf 

Preparação prévia 
complementar Não há.

Encontro 10
23/03 – 13 h a 17h Apresentação das propostas e feedback de encerramento

Preparação prévia 
obrigatória Apresentação final para especialistas

Preparação prévia 
complementar Não há.
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Plano de Ensino do Curso de Graduação em Direito
Imersão - Desafio Finch: o Futuro é Agora?

2º Semestre de 2018

Professores/facilitadores
Marina Feferbaum (responsável)
Alexandre Pacheco da Silva (responsável)
Clio Nudel Radomysler (apoio)
Theófilo Miguel de Aquino (apoio)

Carga Horária da Disciplina
Carga Horária total: 45h

Ementa
Esta imersão possui três objetivos inter-relacionados. A meta é que as pessoas sejam 
capazes de: (i) conhecer os colegas de imersão; (ii) conhecer e refletir sobre transformações 
nos espaços de atuação de profissionais do direito a partir das inovações tecnológicas; (iii) 
conhecer e compreender desafios relacionados a estrutura organizacional de um escritório 
de advocacia e o impacto de inovações e da inserção da tecnologia;

Objetivos (competências e habilidades)
Ao final da imersão, espera-se que os alunos sejam capazes de:

•	 Identificar e mapear problemas sociais advindos da relação direito e tecnologia

•	 Trabalhar melhor em equipe, exercendo liderança criativa

•	 Refletir criticamente sobre as principais tendências de mudança da realidade

•	 Relacionar as tendências da realidade com a aplicação do direito

•	 Avaliar a suficiência ou insuficiência do direito para dar respostas às mudanças sociais 
futuras 

Metodologia
O curso será organizado em dois momentos: imersão na Escola de Direito em São 
Paulo e viagem para Bauru para conhecer o modelo de negócio e as atividades da Finch 
Soluções, do JBM e Mandaliti Advogados. Na visita, os alunos serão divididos em 5 
grupos diferentes, cada um dos quais será responsável por apresentar uma solução para 
um problema real que as legaltechs em Bauru estão enfrentando. Os encontros serão 
dinâmicos e pautados na construção coletiva e autonomia dos participantes. As principais 
metodologias utilizadas são: aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem pela 
experiência e design thinking.
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Critérios de avaliação17

Peso Avaliação

P1 40% Avaliação pelos professores e parceiros do produto final

P2 30% Engajamento no curso, aferido por meio de autoavaliação e avaliação pelos 
professores

P3 30% Relato de aprendizagem

Bibliografia Básica
GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is Transforming Legal Services. London: ARK 
Group, 2016.

SUSSKIND, Richard. The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services. Oxford: Oxford University 
Press, 2010.

SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How Technology will Transform the 
Work of Human Experts. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Bibliografia Suplementar
KELLY, Kevin. The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future. Penguin, 
2017.

Bibliografia Indicada 
ASHLEY, Kevin. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017. 

DOMINGOS, Pedro. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine will Remake our 
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Atendimento Extraclasse
Rua Rocha, 233, 11º andar, sala 1101
Horário de atendimento: Terças-feiras, das 14h às16h.
Orientação para atendimento extraclasse: Nenhuma.

17 Obs.: Em conformidade com o Regulamento de Graduação vigente, o rendimento acadêmico avaliado na disciplina, deve obedecer, 
entre outras regras, às seguintes:
	a nota semestral resulta de três notas parciais, as quais podem ser compostas de mais de uma atividade de avaliação;
	ao menos uma das notas parciais expressa a avaliação continuada do desempenho do aluno ao longo do semestre letivo;
	pelo menos uma das notas parciais resulta de uma avaliação escrita individual;
	na composição da nota semestral, nenhuma nota parcial terá peso superior a quarenta por cento;
	as notas parciais serão atribuídas em escala de zero a dez;
	o não comparecimento do aluno a uma atividade de avaliação implica a atribuição da nota zero.




