
Plano de Trabalho 2020 

 

Resultados Esperados (no máximo 2000 caracteres) 

 

1. Organização da II Olimpíada Nacional de Direito Administrativo, a ser realizado em parceria 
com outras universidades públicas, mas de organização acadêmica do UERJ Reg; 

 

2. Desenvolvimento da segunda fase do projeto de Certificação de Agências Reguladoras: a 
segunda fase será pautada em construir indicadores que identifiquem a qualidade da ação 
regulatória 

 

3. Projeto de Tarifa Social,: compreender como a regulação permite ou obstrui os canais de 
comunicação entre as concessionárias e a sociedade, impossibilitando que os mais pobres 
tenham acesso à informação sobre a tarifa social para serviços de água e esgoto e direcionar 
proposta de aperfeiçoamento da regulação; 

 

4. Participação de Grupo de Trabalho com o INMETRO sobre Análise de Impacto Regulatório 

 

5. Elaboração e publicação de livro sobre Análise de Impacto Regulatório 

 

6. Elaboração de artigos científicos sobre regulação de mercado de pagamentos e espaço 
concorrencial em colaboração com o Instituto ProPague, que difunde educação financeira; 

 

7. Desenvolvimento da segunda fase do Projeto de Análise de Impacto Regulatório: 
identificação qualitativa dos indicadores e produção de relatórios sobre os índices de 
qualidade, a serem compartilhados com as agências. 

 

Cronograma de Atividades (no máximo 2000 caracteres) 

Jan/Fev: sistematização do calendário de atividades anual; organizzação administrativa da 
Olimpíada Nacional de Direito Administrativo; elaboração de calendário de produção de 
amicus; formulação de calendário de fomentos públicos já sinalizados para participação do 
grupo; seleção de novos graduandos para participação do grupo. 

Mar/Abr: revisão do conteúdo do site em português e inglês; início do projeto de tarifa social; 
continuidade dos projetos de AIR e Certificação das agências; início da participação dos 
membros do UERJ Reg no grupo de trabalho do Inmetro; 

Mai/Jun: realização da II Olimpíada Nacional de Direito Administrativo; publicação de dois 
artigos de divulgação na COluna do JOTA. 



Jul/Ago: fechamento do livro sobre AIR; fechamento dos capítulos para livro produzido pelo 
Instituto Propague. 

Set/Out: finalização dos trabalhos do GT do INMETRO; revisão do livro sobre AIR. 

Nov/Dez: finalização dos relatórios referentes às fases dos projetos de Tarifa Social, 
Certificação e AIR. 



Objetivos alcançados: 

O UERJ Reg alcançou os seguintes objetivos: 

a) aperfeiçoou a formação de servidores públicos vinculados à Agência Nacional do Petróleo - 
ANP. A dinâmica entre servidores e pesquisadores permitiu que os participantes estivessem 
em constante troca entre conhecimento acadêmico e questões práticas da agência, o que 
enriqueceu bastante os pesquisadores e possibilitou desenvolvimento de novas questões de 
pesquisa futura; 

b) consolidou a Faculdade de Direito da UERJ como fórum técnico e especializado em estudos 
jurídicos de regulação econômica e de direito administrativo. O UERJ Reg é reconhecido pela 
comunidade acadêmica por sua produção científica acessível e integrativa, por meio dos 
artigos publicados na coluna no Portal JOTA e por ter realizado o II Fórum sobre Inovação no 
Direito Público, que contou com 9 palestrantes e com mais 16 pesquisadores apresentando 
suas pesquisas em andamento, vindos das universidades UFMG, USP Ribeirão Preto, dentre 
outros; 

c) continuou desenvolvendo e aperfeiçoando os vínculos institucionais entre pesquisa 
acadêmica, prática institucional e deliberação com a sociedade, por meio de ajuizamento das 
peças na qualidade de amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, em temas delicados e que 
atingem toda a sociedade; 

d) aperfeiçoou o desenvolvimento acadêmico que qualifique e proporcione experiências 
integradas entre graduação, pós-graduação, docentes e profissionais das instituições 
brasileiras. 

Impacto na formação do estudante - técnico-científica, pessoal e social (no máximo 2000 
caracteres) 

Quanto aos que participam da equipe do projeto, o UERJ Reg exige que todos os 
pesquisadores debatam de forma igual em mesmo ambiente decisório. Todos os estudantes 
de graduação, pós-graduação e docente pertencente ao grupo são estimulados a dialoguem e 
produzirem textos acadêmicos e trabalhos em equipe, de modo que há efetiva colaboração 
entre todos no debate. São, ao todo, 17 pesquisadores presentes em encontros quinzenais. 

Quanto aos estudantes que estiveram em contato com os produtos elaborados pelo UERJ Reg 
(artigos de opinião, científicos, trabalhos técnicos e eventos), não há dúvida de que os veículos 
de comunicação alcançaram grande grupo e com ele dialoga substancialmente a cada produto. 
Esta é uma afirmativa possível em razão de alguns resultados colhidos, como ter 2.500 
seguidores na página do facebook, grande parte de alunos de graduação e pós-graduação de 
diversos estados. 

Há uma forte demanda de estudantes de outras regiões do país para ingresso no laboratório, 
oportunidade essa que o grupo de pesquisadores está pensando se é possível viabilizar. 

 

Impacto social pela ação transformadora sobre o tema/problema que constitui o seu objeto de 
ação (no máximo 2000 caracteres) 

O impacto social do UERJ Reg pode ser dividido basicamente em duas propostas: (i) 
informativa e (ii) advocacia pública. A manutenção de coluna quinzenal tem por objetivo 
informar a população, de forma muito clara e simples, sobre os mais relevantes e sensíveis 



temas da regulação pública. Há estimativa vinda do site JOTA de que os 10 (dez) artigos 
publicados até o presente momento tenham alcançado mais de 3.000 leitores (três mil), 
quantitativo este que é extremamente relevante, tendo em vista que os temas são por vezes 
complexos e, por isso, alcançam pouco interesse da sociedade em geral. Há comprometimento 
da equipe de pesquisadores em tornar as temáticas de regulação pública acessíveis aos 
leitores não especializados, sem, contudo, perder o conteúdo complexo. Já na proposta de 
impacto social pela atividade de advocacia pública, o UERJ Reg desenvolveu atividades para 
apresentar contribuições em consultas públicas e em amicus curiae em demandas que estão 
no Supremo Tribunal Federal. Assim, utiliza-se do seu ferramental teórico acadêmico para 
pensar, em fóruns públicos, em composições de problemas postos e contribuir para o 
aperfeiçoamento do debate público. 

Impacto sobre a produção e difusão de novos conhecimentos e metodologias (no máximo 2000 
caracteres) 

Três são os objetivos metodológicos do UERJ Reg: a) pensar novas temáticas; b) pensar novos 
canais de comunicação para atingir o público e c) simplificar a informação técnica e torná-la 
cada vez mais simples. O UERJ Reg se propôs a debater novos temas, pertencentes à pauta 
pública. Para tanto, a equipe se propôs, como já dito acima, a pensar novas formas de alcance: 
temas complexos não alcançam a sociedade muitas vezes pela sua linguagem sofisticada. É 
preciso simplificar a informação, sem que se perca a qualidade. É essa proposta metodológica 
que estão nos textos (artigos de opinião e trabalhos técnicos) elaborados pela equipe. A 
organização da Olimpíada Estadual de Direito Administrativo proporcionou que diversos 
alunos de diversas faculdades estaduais pudessem se encontrar, bem como seus professores. 
O ambiente permitiu troca de experiências sobre novos temas e novos meios de simplificação 
da informação e de tratamento da informação. 

Produtos, publicações, cursos e/ou eventos derivados da atividade (no máximo 2000 caracteres) 
 

1. Coluna no JOTA (publicação de 13 artigos até o momento); 

2. Projeto Certificação das Agências Reguladoras (Relatório com metodologia e verificações 
desenvolvidas); 

3. Projeto sobre Análise de Impacto Regulatório (produção de relatório sobre a metodologia 
utilizada e coleta de base de dados com todas as AIR já desenvolvidas em cenário brasileiro 
catalogadas); 

4. Evento II Fórum sobre Inovação no Direito Público, com palestrantes e pesquisadores de 
diversas instituições públicas e privadas, inclusive participantes vindos de fora da região 
sudeste; 

5. Cursos de capacitação de profissionais da ANP; 

6. Evento I Olimpíada Nacional de Direito Administrativo, que contou com 8 universidades 
brasileiras e alcance de mais de 200 estudantes de direito; 

7. Relatório sobre acessibilidade de deficientes visuais em websites de agência reguladora 

8. Manutenção do Reg Informa, periódico semanal com as principais noticias de agências 
reguladoras.  

 



Divulgação das atividades do projeto em eventos internos e/ou externos à Uerj (no máximo 2000 
caracteres) 

 

1. Participação no UERJ sem Muros, apresentando todo o projeto de extensão 

2. Participação no Encontro de Pesquisa Empírica sobre o Direito 
(https://eped2019.wordpress.com/) com a pesquisa sobre acessibilidade de deficientes visuais 
em websites de agencias reguladoras; 

 


