Especialização em Direito Internacional e Direitos Humanos
Modalidade Presencial

Titulação
Especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos.

Perfil do Egresso
O curso de Especialização em Direito Internacional e Direitos Humanos habilita o Egresso a atuar como
advogado, analista ou assessor em órgãos estatais ou internacionais, empresas públicas e privadas de
atuação internacional, organizações não governamentais, instituições de acolhimento humanitário,
instituições de ensino, instituições de arbitragem internacional, bem em questões humanitárias,
governamentais, contratos internacionais, entre outras. O egresso deve ser capaz de:
•
•
•
•
•

Articular bases teóricas e discursos sobre Direito Internacional e Direitos Humanos à luz dos dados
sobre sua aplicação;
Compreender a estrutura do sistema jurídico internacional e como se relacionam Estados Nacionais,
organizações internacionais e entidades privadas de atuação regional/mundial;
Conhecer as violações mais graves ao Direito Internacional e aos Direitos Humanos em escala mundial;
Refletir criticamente sobre o papel do Direito nesse cenário; e
Manejar mecanismos e instituições na área, em busca de maior efetivação dessa proteção jurídica para
todas as pessoas

Objetivo
Objetivo Geral: Analisar a efetividade da universalização do Direito Internacional e dos Direitos Humanos,
através de suas bases teóricas, discursos legitimadores e dados sobre aplicação.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•

Compreender o papel do Estado Nação, das organizações internacionais e das entidades privadas de
atuação regional/mundial;
Descrever a estrutura do sistema jurídico internacional e suas relações;
Identificar a efetividade ou não do sistema jurídico internacional na concretização de direitos humanos
a todas as pessoas;
Discutir as violações mais graves ao Direito Internacional e aos Direitos Humanos em escala global; e
Conhecer mecanismos e instituições na área, em busca de maior efetivação dessa proteção jurídica
para todas as pessoas..

Informações sobre o curso

Carga horária:

385h

Periodicidade:

Mensal

Horário:

Sexta: das 13h30 às 17h40 e das 18h30 às 22h e Sábado: das 8h às 12h30 e das
13h30 às 17h40

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Programação
DISCIPLINAS

CH

Fundamentos, histórico e sujeitos do Direito Internacional Público e Comunitário (DIPC)

30

Teoria Geral dos Tratados Internacionais

10

Relações entre Direito interno e tratados internacionais

10

Direito Supranacional, Organizações Internacionais e Regionais, Cortes Internacionais e fontes do
DIPC

15

Governança global e conflitos

10

Soluções de controvérsias internacionais

15

Estrutura das normas de DIPr e aplicação de Direito estrangeiro no Brasil e processo internacional
(homologação de sentença e cooperação judiciária)

15

Nacionalidade

10

Condição jurídica do estrangeiro (pessoa física e jurídica) no Brasil: direitos, vistos, vedações

10

Casamento e demais relações familiares envolvendo estrangeiros

10

Bens de estrangeiros no Brasil e de brasileiros no exterior

10

Extradição, impedimento de ingresso, repatriação, deportação e expulsão

20

Direito Marítimo e Aeronáutico

10

Direito Penal Internacional

10

Relações monetárias e financeiras; padrões regulatórios de comércio internacional; Direito
concorrencial

10

Lex Mercatória. Lei Uniforme no Comércio Internacional. Tratados Internacionais para o
Comércio e Tributação.Investimentos estrangeiros e circulação de capitais, Banco Central e
aspectos cambiais

20

Arbitragem internacional

10

Contratos internacionais: características, legislação aplicável, cláusulas típicas (incoterms), limites
à autonomia das partes. Contratos internacionais em espécie: compra/venda, joint venture,
leasing, etc. Contratos internacionais com Estados e contrapartidas comerciais.

10

Proteção ao trabalhador em contratos internacionais. Litígios trabalhistas internacionais.

10

Compliance e responsabilidade social, sustentabilidade e cidadania globais

10

Direitos humanos: características, inserção jurídica e política internacional

10

Direito ao desenvolvimento e dimensões dos direitos humanos

10

Interculturalidades, relativismo cultural e proteção de minorias como tema global

10

Crise humanitária: refúgio, asilo político, migrações forçadas e apatridia.

10

Tráfico internacional (pessoas, órgãos, armas e drogas)

10

Políticas públicas e efetivação de direitos humanos para todos e todas

10

O papel das ONGs e dos movimentos sociais na proposição de agenda e avaliação de políticas
públicas. Criação e gestão de projetos e associações voltadas a direitos humanos

10

Terrorismo e segurança internacional: cultura de paz

15

Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5

Produção Científica I

20

Produção Científica II - TCC

20

CARGA HORÁRIA TOTAL

385

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

