Organizações Internacionais
e Prática Jurídica Global
programa do curso
Direito Internacional e Direitos Humanos
Fundamentos de direito internacional público. Sistemas de proteção internacional dos direitos
humanos. Direito Humanitário e Penal Internacional.
Instituições Internacionais e Regionais
ONU, governança global e multilateralismo. Organizações não governamentais internacionais.
Organizações de integração e cooperação regional.
Migrações, Refúgio e Estudos da Paz
Direito das Migrações. Direito Internacional dos Refugiados. Operações de paz e assistência
humanitária.
Direito Ambiental Internacional e Desenvolvimento
Direito Ambiental Internacional. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento.
Democracia, Cidadania e Inovação
Inovação social e interconectividade. Globalização, democracia e cidadania pós-nacional.
Estudos Avançados Interdisciplinares
Casos práticos em organizações e tribunais internacionais. Seminários especiais e workshops.
Metodologia da Pesquisa Científica. Oficina de Projeto de Pesquisa. Orientação temática e
avaliação de módulos. Trabalho de Conclusão de Curso (artigo).

trabalho de conclusão de curso
O trabalho de conclusão de curso consistirá na entrega de um artigo científico, sob orientação de
um dos docentes do curso.

estágio
O estágio não é obrigatório, mas pode ser facilitado pela rede de contatos que se formará durante
o curso, inclusive com profissionais que já trabalharam ou trabalham em diferentes organizações
internacionais.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
A teoria e a prática devem estar juntas para que seja possível uma boa formação. Por isso,
durante o curso serão estudados os fundamentos de atuação das organizações internacionais,
com disciplinas formativas, somadas a disciplinas com conteúdo prático, focadas no mercado de
trabalho e em estudos de casos, como projetos de cooperação internacional e julgamentos de
tribunais internacionais.
Avaliações práticas
Queremos que você possa acompanhar, a todo momento, como está seu desempenho. Por isso,
cada professor poderá escolher o melhor método de avaliação, devendo ao final do módulo
entregar as notas dos estudantes à Coordenação do curso. Estimula-se a aplicação de trabalhos
práticos e estudos de caso.
De olho no futuro
Podemos observar, com muita frequência, mudanças climáticas, migrações e refugiados são
exemplos de dinâmicas que demandam profissionais preparados para atuar em questões que
transcendem fronteiras. Os ODS da ONU são um exemplo do quanto essas temáticas estão em
voga, gerando demanda e consequente necessita da de formação especializada.

