
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES:  

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA DE DIREITO DO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL - 2018 

 

Coordenador-Orientador: Prof. Dr. Umberto Celli Júnior 

Coordenadora-Associada: Mayumi Hattori Martins 

 

O Núcleo de Estudos de Direito Internacional de Ribeirão Preto (NEDIRP) torna 

público o edital de abertura para a adesão de novos integrantes às atividades do primeiro 

semestre do ano de 2018 ao Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito do Comércio Internacional 

(GEP de Comércio Internacional) com a coordenação e orientação do Prof. Dr. Umberto Celli 

Júnior. O Grupo tem como objetivo seguir o cronograma proposto no intuito de aprofundar os 

estudos, realizar debates e pesquisas acadêmicas em questões que envolvam relações 

contemporâneas de Direito do Comércio Internacional.   

A partir disso, propõe-se aos ingressantes produzir material de referência e engajar em 

discussões dinâmicas sobre eventos internacionais pertinentes aos estudos, considerando-se 

as questões jurídicas que lhes são aplicáveis de Comércio Internacional.  

O presente GEP será aberto para o ingresso de alunos da Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto - USP (FDRP) a partir do 2º ano da graduação e da pós-graduação, assim como 

para outros estudantes externos que demonstrarem interesse.  

  

INSCRIÇÕES  

As inscrições terão início no dia 21 de fevereiro e término em 9 de março de 2018 

mediante o envio do formulário (google forms) no link disponibilizado com as seguintes 

informações: (i) dados pessoais; (ii) breve exposição de motivos.  

O resultado do processo de adesão será divulgado individualmente, através de e-mail 

de confirmação, até o dia 12 de março de 2018.  

 

CRONOGRAMA SEMESTRAL  

As atividades do grupo terão início no dia 14 de março e término no dia 13 de junho de 

2018. Os encontros serão às quartas-feiras das 18:00 às 20:00, com periodicidade quinzenal, 
todos na FDRP, em sala a ser informada oportunamente.  

O Cronograma conforme seu conteúdo acadêmico do Programa está disponibilizado ao 

final do presente Edital e a bibliografia será informada mediante e-mail de confirmação.  

  

CRITÉRIOS OBTENÇÃO CERTIFICADO:  

Serão os critérios:   

(i) Presença de, no mínimo, 70% nas reuniões;  

(ii) Produção de ao menos 1 ficha síntese;  

(iii) Participação em, no mínimo, 1 (um) evento acadêmico de Direito Internacional. 



  
 

Para mais informações e eventuais dúvidas, contatar a aluna coordenadora-associada 

do GEP por meio de seu e-mail: mayumi.martins@usp.br.   

 

Ribeirão Preto, 19 de fevereiro de 2018. 
 

 
 

 

Professor Titular Umberto Celli Junior *

 

Professor coordenador-orientador do GEP de Comércio Internacional 

 

 

  

  

PROGRAMA E CRONOGRAMA  

  

  

14/03 – Formação do Sistema Multilateral de Comércio e a OMC.  Conformação 

Institucional da OMC e Acordos Abrangidos.  

  

21/03 – Sistema de Solução de Controvérsias. Jurisprudência da OMC.  

  

18/04 – Princípios básicos: Tratamento de Nação Mais Favorecida. Não-discriminação. 

Tratamento Nacional.  

  

25/04 – Barreiras ao Comércio: tarifárias, não-tarifárias, técnicas (TBT) e fitossanitárias 

(SPS).  

  

9/05 – Defesa Comercial. Dumping. Subsídios. Salvaguardas.  

  

16/05 – Comércio de Serviços (GATS). Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio 

(TRIMs). Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS).  

  

6/06 – O artigo XXIV do GATT e os Acordos Regionais de Comércio.  

  

13/06 – Os novos temas em discussão. Perspectivas da OMC.  

  

                                                           

                                                           
*Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Possui mestrado, doutorado 

e livre-docência em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (1990), (1998) e (2008). "Master of 

Philosophy" em Direito Internacional pela Universidade de Nottingham, Inglaterra (1993). Professor titular de 

Direito Internacional da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Diretor da 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) no período 2013/2017. Professor do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco) e do 

Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (PROLAM) da USP. Endereço para acessar seu 

CV: http://lattes.cnpq.br/4512074340599645  

http://lattes.cnpq.br/4512074340599645

