
 

Grupo de Estudos de Direito Internacional Público 

Edital para Novos Integrantes 

2º Semestre – 2019 

Coordenador: Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias 

Bolsistas Assistentes: Acads. Débora Rayane e Izabella Borges 
 

Convidamos os interessados em participar do Grupo de Estudos de Direito 

Internacional Público (GEP - Direito Internacional Público), coordenado pelo Prof. 

Caio Gracco Pinheiro Dias com apoio do Núcleo de Estudos de Direito Internacional 

de Ribeirão Preto, para a primeira reunião do segundo semestre de 2019, que será 

realizada no dia 09 de setembro de 2019, às 19h00, na Sala C-24 da Faculdade 

de Direito de Ribeirão Preto. 

O objetivo do Grupo de Estudos é produzir material didático para o ensino 

do Direito Internacional Público, na forma de fichas-síntese de casos ou 

eventos, contendo: a) a narrativa dos fatos, b) a identificação das questões jurídicas 

relevantes do ponto de vista do direito internacional público e c) uma compilação de 

referências sobre o caso (fontes formais aplicáveis, jurisprudência pertinente, 

matérias jornalísticas, artigos de opinião e científicos). As fichas serão redigidas 

pelos participantes do Grupo de Estudos, com a revisão das Bolsistas Assistentes, 

sob a supervisão do Prof. Coordenador. O objetivo é que, juntamente com as fichas-

síntese elaboradas nos semestres anteriores, a produção do Grupo de Estudos seja 

editada na forma de e-book para distribuição nacional. 

O Grupo de Estudos está aberto para a participação de estudantes de 

graduação e pós-graduação da FDRP, de outras unidades da USP e de outras 

instituições de ensino. A participação é gratuita e serão dados certificados para os 

participantes que tiverem presença em pelo menos 70% dos encontros, ou que, 

tendo no mínimo 50% de presença nos encontros, tenham participado da 

elaboração de pelo menos uma ficha-síntese. As reuniões são semanais, sempre às 

segundas, entre 19h e 22h30, na FDRP. 

Link para inscrição: https://forms.gle/PSvCbN4tiHX2u2c1A   

As inscrições poderão ser feitas até a data da reunião. 

Dúvidas? Mande e-mail para gep.nedirp@gmail.com 

INSCRIÇÕES 
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