LABORATÓRIO II / IV: DIREITO INTERNACIONAL E DIREITOS HUMANOS – SIMULAÇÃO
(Plano de Trabalho)

Docente responsável: CAIO GRACCO PINHEIRO DIAS (DDP-FDRP-USP)
Número máximo de alunos: 45 (Turmas X e XI)
1. Objetivos
Objetivos gerais:


Aprofundar a compreensão da proteção dos Direitos Humanos no plano
internacional, a partir da simulação do funcionamento do Conselho de Direitos
Humanos da ONU e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Objetivos específicos:


Desenvolver o conhecimento técnico-jurídico sobre a proteção de Direitos Humanos



Desenvolver as habilidades de pesquisa sobre política externa



Desenvolver as habilidades de negociação em situações com mais de dois atores



Desenvolver as habilidades de litigância perante organismos internacionais

2. Atividades didático-pedagógicas
ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

(INDICAR,

SE

HOUVER,

PARTICIPAÇÃO CARGA

EXTERNA)

HORÁRIA

PREVISTA

Formação

Encontros presenciais, na FDRP, em que serão 16 h/a presenciais

Teórica

analisados a organização e o funcionamento do
Conselho

de

Direitos

Humanos,

a

partir

dos

instrumentos normativos que o estruturam.
Formação

Encontros presenciais, na FDRP, em que serão 08 h/a presenciais

Metodológica discutidas técnicas de negociação, com foco na
negociação internacional, bem como a forma de
levantamento e sistematização de informações sobre
política externa. Prevê-se a participação de um
palestrante externo, ainda a ser confirmada, num dos
encontros.
Pesquisa
elaboração
de

e Cada participante deverá levantar informações acerca 20 a 30 h/t
das posições dos países que representará na

Position simulação, para elaborar, a partir desses dados, um

Papers

Position Paper que descreverá sua posição nas sessões
de simulação.

Simulação do Em 3 sessões semanais, a turma simulará o 24 h/a presenciais
CDH-ONU

funcionamento do CDH-ONU, visando a elaboração e
aprovação, ao final, de uma Resolução relativa ao
tema da simulação.

3. Atividades de ensino, pesquisa e extensão
As atividades estão descritas na tabela acima.
4. Produto(s) Esperado(s)
Ao final do semestre, espera-se dos participantes o position paper realtivo ao país que
representarem na Simulação ao final do semestre, e uma síntese final da experiência do
Laboratório, relatando o percurso, impressões e aprendizados com o Eixo.
5. Articulação com PPP-FDRP
A proposta se articula com o PPP na medida em que reforça o vínculo teoria e prática,
através da simulação, ao mesmo tempo que capacita os discentes, e deles demanda,
pesquisa e auto aprendizado. A simulação não de um julgamento por tribunal internacional,
mas do funcionamento de um organismo internacional, por outro lado, é uma atividade por
definição interdisciplinar, que demandará dos participantes a busca de saberes em outras
disciplinas, em especial na ciência política, para uma adequada participação no Eixo.
6. Articulação com outras disciplinas
A proposta se articula, de forma mais evidente com as disciplinas DDP2201 – Regulação de
Relações Internacionais, DDP2202 – Teoria Geral do Estado, DFB2203 – Metodologia da
Pesquisa Jurídica (do 2º período) e DDP4202 – Direito Constitucional II (do 4º período). Além
disso, articula e permite por em prática conteúdos das disciplinas DDP1201 – Direitos
Humanos, DFB1201 – Teoria do Direito, DFB1203 – Introdução ao Estudo do Direito,
DFB1204 – Teoria Política (do 1º período) e DDP3203 - Direito internacional Público (do 3º
período).
7. Avaliação
Os alunos serão avaliados por sua participação nos encontros (20% da nota final), pelo seu
desempenho na simulação (60% da nota final, sendo 40% relativos ao position paper e 20%
relativos ao desempenho como delegado nas sessões de trabalho), e pela síntese final da
participação no Eixo (20% da nota final).

