SEMINÁRIO TEMÁTICO
DIREITO INTERNACIONAL NA ERA GLOBAL
Segundas e quintas – 15h às 18h
I – PROFESSORA: Jamile Bergamaschine Mata Diz
II – TEMA GERAL: Direito internacional na era global: Estudos sobre desenvolvimento sustentável de
forma a conhecer os mecanismos internacionais sobre a proteção do meio ambiente.
III – OBJETIVOS: Analisar o desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente e seu impacto no
direito nacional; estudar os instrumentos de proteção adotados pela União Europeia.
IV – JUSTIFICATIVA: O tema se justifica pela necessidade de estabelecer os pressupostos para a
compreensão da influência do direito internacional do meio ambiente sobre o direito interno, bem como
analisar em que medida a União Europeia, mediante a aplicação de seus instrumentos normativos,
promoveu um marco comum de ampla proteção ao meio ambiente .
V – TEMAS ESPECÍFICOS:
1- Contextualização e desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente .
2- Instrumentos internacionais de proteção ambiental e a influência sobre o direito interno.
3- Origem da União Europeia: do Tratado de Roma ao Tratado de Lisboa.
4- A Política ambiental europeia.
5- Oficina de desenvolvimento sustentável comparado I.
6- Oficina de desenvolvimento sustentável comparado II.
VI – METODOLOGIA DE AULA: Aulas expositivas; leitura e discussão de textos teóricos sobre direito
internacional do meio ambiente, União Europeia e proteção ambiental; oficina teórico-prática de
desenvolvimento sustentável comparado.
VII – AVALIAÇÃO: Entrega de resumo expandido no final do seminário e participação nas oficinas.
VIII – CRONOGRAMA: 06 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias de aula
04, 28
02, 26
06, 09

IX – PÚBLICO-ALVO: Alunos da graduação.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2017, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar
o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

