PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Direito das Relações Internacionais
Professora:Msc. João Paulo Pirôpo de Abreu
CH Teórica:
CH Prática:
Pré-requisito(s):
Período:8º

Código:
E-maiil: joao.abreu@unirios.edu.br
CH Total:40
Créditos:02
Período Letivo:2021.1

2. EMENTA:
Conceito e fundamentos do direito internacional público. Organizações internacionais. Soberania e
supremacia. Jurisdição internacional. Relações entre o direito internacional público e o direito interno.
Responsabilidade internacional.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
- Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
- Desenvolvimento de aptidão para leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos
jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
- Desenvolvimento de capacidade para reflexões e discussões nos moldes do diálogo ordenado
professor-aluno e aluno-professor;
- Capacidade de elaborar textos e documentos de natureza jurídica e desenvolver a oratória com base
na doutrina e jurisprudência.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- Compreensão da estrutura do Direito Internacional Público. Formação de uma perspectiva critica e
orientação para os desdobramentos desse direito em contínua transformação.
5. CONTEÚDOS:
5.1 -PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA
5.1.1 – CONTEÚDOS REMOTO (40 horas)
- Historia, Conceitos e Fundamentos do Direito Internacional; Sujeitos do Direito Internacional:
Estado; Organizações Internacionais; Indivíduo; Empresas Transnacionais, Sindicatos e ONGs;
Fontes do Direito Internacional: Costume Internacional; Tratados; Princípios Gerais e Atos Unilaterais
e Atos das Organizações Internacionais; Jurisdição; Direito Internacional e resolução de conflitos:
relações diplomáticas e consulares; arbitragens; Tribunais Internacionais; uso da força na resolução

de conflitos internacionais; responsabilidade Internacional; Novos temas do Direito Internacional:
Direitos Humanos, Direito Penal, Direito Econômico, Direito Ambiental.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do
processo de aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. A disciplina terá conteúdos
e atividades disponibilizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à
sinergia entre as estratégias de inovação no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) e os objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa e colaborativa.
A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do seu
cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por equipes e
a instrução por pares (peerinstruction) por serem comprovadamente as formas mais
eficazes de desenvolvimento de competências. Será
adotado
o
modelo de sala de aula
invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente virtual e adaptação do acadêmico as
metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e execução de projetos.
O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma
plataforma de aprendizagem que permite a inserção de novos elementos de aprendizagem, e
considerando os cenários de evolução individuais e coletivos. A solução personalizada otimiza o
tempo de estudo do acadêmico e eleva seus índices de aprendizagem. Partindo do princípio da
utilização da sala de aula invertida, auto estudo e resolução de problemas, a metodologia poderá ser
utilizada tanto no PRESENCIAL CONECTADO quanto no PRESENCIAL, podendo ainda ser
aplicada na modelagem hibrida, em que é considerada a mesclagem entre os dois modelos.

7. RECURSOS DE ENSINO:
Plataforma Virtual
(agendar)
Práticas em campo

Sala Configuração Flexível

Kit Multimídia

Laboratórios

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
 1ª Etapa:
 Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);
 Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologiasvalendo até 10,0 (dez) pontos.



2ª Etapa:
Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);

Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias valendo até 10,0 (dez) pontos.
2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)
PROVA FINAL:Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)

9. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Conforme prévio acordo com o professor.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba.
Manual de Direito Internacional Público. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
BACELAR GOUVEIA, Jorge. Manual de Direito Internacional Público. Coimbra: Almedina, 2012.
BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian,
1997.
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo.
Brasília: UnB, 1981.
CRAWFORD, James e KOSKENNIEMI, Martti. The Cambridge Companion to International Law.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MELLO, Celso de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Renovar,
2004.
MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. 5ª edição, Lisboa, Principia, 2012.
MORGENTHAU,
Hans.
Política
entre
as
Nações.
http://funag.gov.br/biblioteca/documents/0179.pdf.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:
PELLET, Alain, et allii. Direito Internacional Público. Editora Calouste Gulbekian, 2003.
SACERDOTI, Giorgio. O Duplo Grau de Juízo nas Jurisdições Internacionais. Mimeo.
SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2005.
13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pelo professor. A programação das
aulas corresponde a prévio cronograma carga horária da disciplina.

