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1.

IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular:

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

Unidade Ofertante:
Código:
Teórica:
Professor(A):
Observações:

FACULDADE DE DIREITO (FADIR)
GRI010
Período/Série: 2 PERÍODO
Carga Horária: 60HS
60H/A
Prática: Total: 60H/A
TATIANA CARDOSO SQUEFF

Turma: U
Natureza: OBRIGATORIA
Obrigatória : (X) Optativa: ( )
Ano/Semestre: 2020-3 AARE 2ª ETAPA

Aulas síncronas – todas as sextas-feiras: 8hs-9h30
(exceto 18 de nov. que será uma quarta-feira, cuja aula será as 7h20-8h50)

2.
EMENTA
Introdução ao Direito Internacional Público: definição, objetivos e funções. Pessoas de Direito Internacional
Público: Estados, Organizações Internacionais e Indivíduos. Principais Temas de Direito Internacional Público:
Direito Internacional Econômico, Direito Internacional do Meio Ambiente, Proteção Internacional da Pessoa
Humana e Direito Comunitário.
3.

JUSTIFICATIVA

Aprendizado dos conceitos de Direito Internacional Público e de sua utilização e repercussão na vida
cotidiana de pessoas naturais e jurídicas.
4.

OBJETIVO

Objetivo Geral: Perceber a importância das relações jurídico-políticas no plano internacional a partir da realização de
análise reflexiva e crítica do ordenamento internacional contemporâneo.
Objetivos Especíﬁcos: Entender o processo de construção do direito internacional; identificar os elementos
norteadores do ordenamento jurídico internacional; conhecer os mecanismos disponíveis para uma aplicação correta
das normas internacionais; refletir sobre os principais problemas em matéria de direito público à nível internacional.

5.

PROGRAMA
1º Encontro

Tópicos

Apresentação do plano de ensino, explanação das atividades a
serem desenvolvidas e introdução ao direito internacional.

Data

Carga-horária

23 de outubro
8h -9h30

1h30

Tópicos

Atividades
Assíncronas
Aula síncronas
(aulas)

Módulo 1
Fontes (princípio da soberania e da solução pacífica de litígios;
tratados, costume e decisões internacionais); Imunidades Pessoais;
Solução de Litígios Internacionais (Contenciosos, no âmbito da Corte
Internacional de Justiça).
- Assistir ao filme ARGO (disponível no google classroom)
- Ler a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961.
- Ler a Ler o Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 1945.
2 aulas de 1h30 cada
*10 min. a mais para perguntas ao final de cada aula

Atividade de
Fixação
Atividade
Avaliativa

Tópicos

Atividades
Assíncronas
Aula síncronas
(aulas)

Responder perguntas em formulário no google forms sobre o tema.

Buscar uma notícia publicada em um veículo de notícia estabelecido
datada de 2019 ou 2020 sobre algum ponto debatido no módulo e
fazer um comentário, relacionando-a com o conteúdo e com o filme.

Módulo 2
Fontes (atos de organizações internacionais, princípio da dignidade
humana, tratados, costume e decisões internacionais); Uso da Força;
Organização das Nações Unidas (em especial a atuação do Conselho
de Segurança); Direito Humanitário; Solução de Litígios Internacionais
(Contenciosos, no âmbito do Tribunal Penal Internacional).
- Assistir ao filme ZONA VERDE (disponível no google classroom)
- Ler a Carta da ONU de 1945
- Ler o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998
Duas aulas de 1h30 cada
*10 min. a mais para perguntas ao final de cada aula

Atividade de
Fixação
Atividade
Avaliativa

Tópicos

Atividades
Assíncronas
Aula síncronas
(aulas)

Responder perguntas em formulário no google forms sobre o tema.

Buscar uma notícia publicada em um veículo de notícia estabelecido
datada de 2019 ou 2020 sobre algum ponto debatido no módulo e
fazer um comentário, relacionando-a com o conteúdo e com o filme.

Módulo 3
Fontes (princípio da dignidade da pessoa humana, da solução pacífica
de litígios e da soberania; tratados regionais, costume e decisões
internacionais); jus cogens; direitos humanos; Solução de Litígios
Internacionais (Contenciosos, no âmbito da Corte Interamericana de
Direitos Humanos).
- Assistir ao filme O SUSPEITO (disponível no google classroom)
- Ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
- Ler a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969
Duas aulas de 1h30 cada
*10 min. a mais para perguntas ao final de cada aula

Atividade de
Fixação

Responder perguntas em formulário no google forms sobre o tema.

Data

Carga-horária

Até o dia 29 de
outubro.

6hs

30 outubro:
8h -9h30
6 novembro:
8h -9h30
Data de início:
6 nov.
Data de fim: 13
nov. (23:59)
Data de início:
6 nov.
Data de fim: 10
nov. (23:59)

1h30 cada
(3h20m total)

Data

Carga-horária

Até o dia 12 de
novembro

6hs

13
de
novembro: 8h 9h30
18* de
novembro:
7h20-8h50
Data de início:
18 nov.
Data de fim: 27
nov. (23:59)
Data de início:
25 nov.
Data de fim: 1º
dez. (23:59)

1h30 cada
(3h20m total)

Data

Carga-horária

Até o dia 26 de
novembro

6hs

27
de
novembro: 8h 9h30
4 de dezembro:
8h-9h30
Data de início:
4 dez.
Data de fim: 11
dez. (23:59)

1h30 cada
(3h20m total)

2h15m

3hs

2h15m

3hs

2h15m

Atividade
Avaliativa

Tópicos
Atividades
Assíncronas

Aula síncronas
(aulas)

Buscar uma notícia publicada em um veículo de notícia estabelecido
datada de 2019 ou 2020 sobre algum ponto debatido no módulo e
fazer um comentário, relacionando-a com o conteúdo e com o filme.

Data de início:
9 dez.
Data de fim: 15
dez. (23:59)

3hs

Módulo 4
Fontes (tratados, inclusive, a sua denúncia, e costume); efetividade do
direito internacional; implementação de sanções.
- Assistir ao filme UMA VERDADE INCONVENIENTE (disponível no
google classroom)
- Ler a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio de
1987
- Ler o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima de 1997
Duas aulas de 1h30 cada

Data

Carga-horária

Até o dia 10 de
dezembro.

6hs

11
de
dezembro: 8h 9h30
18
de
dezembro: 8h 9h30
Data de início:
18 dez.
Data de fim: 20
dez. (23:59)
Data de início:
18 dez.
Data de fim: 21
dez. (23:59)

1h30 cada
(3h20m total)

*10 min. a mais para perguntas ao final de cada aula

Atividade de
Fixação
Atividade
Avaliativa

6.

Responder perguntas em formulário no google forms sobre o tema.

Buscar uma notícia publicada em um veículo de notícia estabelecido
datada de 2019 ou 2020 sobre algum ponto debatido no módulo e
fazer um comentário, relacionando-a com o conteúdo e com o filme.

2h15m

3hs

METODOLOGIA

a) carga-horária de atividades síncronas: encontros todas as sextas-feiras, com 1h30 de duração (8hs as 9h30m)
com a exceção do dia 18 de novembro, cujo encontro ocorrerá na quarta-feira (8hs as 9h30m) em função do
feriado. Cada aula síncrona, ao final, contará com um espaço de 10m para perguntas. Serão, ao todo, 14h50m
em encontros síncronos. Essa atividade será realizada por meio da plataforma MConf (conferenciaweb), no link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/tatiana-de-almeida-freitas-rodrigues-cardoso-squeff
b) carga-horária de atividades assíncronas: serão reservadas 6hs para a realização das atividades assíncronas de
cada módulo, as quais contemplam assistir a um filme previamente designado, o qual estará disponível no
google classroom, assim como a leitura de duas convenções, cujos weblinks estão disponíveis no plano de
ensino por meio de hiperlink. Ato todo, serão 24hs para a realização de atividades assíncronas.
c) carga-horária das demais atividades (fixação e avaliativa): serão reservadas 2h15m para a realização das
atividades de fixação, que serão realizadas através do preenchimento de formulário google docs pelos
discentes, disponibilizadas na data do último encontro síncrono de cada módulo no google classroom, contendo
de 5 a 10 perguntas sobre o conteúdo trabalhado. O formulário será fechado após o primeiro encontro do
módulo seguinte, com a exceção do último, que será fechado no dia anterior à data entrega da atividade
avaliativa do módulo. Assim será feito o controle de presença da disciplina. Além disso, serão reservadas 3hs
para a realização das atividades avaliativas de cada módulo. Ao todo, serão 21h em atividades extras.
d) A bibliografia obrigatória da disciplina está totalmente disponível por weblinks. A bibliografia complementar
está integralmente disponível no google classroom.

7.

AVALIAÇÃO

Por fim, a atividade avaliativa contemplará a entrega uma de notícia publicada em um veículo de notícia estabelecido
datada de 2019 ou 2020 sobre algum ponto debatido no módulo devidamente comentada pelo discente, devendo o
mesmo relacionar a notícia ao conteúdo ora trabalhado, em suas próprias palavras. O documento deverá vir em PDF
único contendo (1) a notícia comentada; e (2) o comentário de 2-3 páginas, em folha A4, letra Times New Roman,
tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5cm e 0pt entre parágrafos. A entrega ocorrerá via google classroom nos
dias agendados.

SEMANA
1ª
2ª
3ª
4ª

MÓDULOS
1
2
3
4

ATIVIDADE AVALIATIVA
Data de início: 6 nov. Data de fim: 10 nov. (23:59)
Data de início: 25 nov. Data de fim: 1 dez. (23:59)
Data de início: 9 dez. Data de fim: 15 dez. (23:59)
Data de início: 18 dez. Data de fim: 21 dez. (23:59)

PONTUAÇÃO
25pt.
25pt.
25pt.
25pt.

Serão quatro atividades avaliativas, as quais terão o valor de 25 pontos cada, perfazendo o total de 100 pontos do
semestre. Os 25 pontos de cada uma das quatro atividades a serem desenvolvidas para fins de avaliação serão divididos
nos seguintes itens:
(a) 5 pontos para questões formais;
(b) 5 pontos para conectar a notícia ao ponto da aula;
(c) 5 pontos por explicar o ponto de aula;
(d) 5 pontos para a citação de tratados ou de outras fontes de direito internacional que correspondam ao ponto
estudado; e
(e) 5 pontos por relacionar o ponto com o filme do módulo.
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