
Edital para Seleção de Integrantes para o Grupo de 

Estudos de Direito Internacional Público – 1o 

Semestre – 2020  

Coordenador-Orientador: Prof. 

Caio Gracco  

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 2020 ao Grupo de Estudos de Direito Internacional 

Público (GEP de Direito Internacional Público) sob a orientação e coordenação do 

Prof. Caio Gracco. O objetivo do grupo é produzir material de referência sobre eventos 

internacionais, que possa servir de subsídio para pesquisa e ensino do Direito 

Internacional Público, na forma de fichas-síntese de casos ou eventos, contendo a) 

classificação do tema correspondente ao caso discutido dentro do âmbito do Direito 

Internacional Público; b) a narrativa dos fatos; c) a identificação das questões jurídicas 

relevantes do ponto de vista do direito internacional público; e, d) uma compilação de 

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

jornalísticas, artigos de opinião e científicos). O grupo 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.  

METODOLOGIA DE TRABALHO 

A dinâmica do grupo será baseada em ciclos de 2 reuniões. Na primeira, serão 

escolhidos a) um tema, dentre os sugeridos pelos integrantes, que será o objeto da 

ficha-síntese a ser produzida no ciclo e b) o relator ou dupla de relatores que elaborará 

o rascunho da ficha-síntese (em arquivo compartilhado), no prazo de uma semana; na 

segunda, o(s) relator(es) apresentam a ficha-síntese produzida, que é discutida, 

comentada, criticada e complementada pelos integrantes.  

INSCRIÇÕES  

As inscrições terão início no dia 13 de março e término em 20 de março de 

2020 mediante o envio de formulário (google forms) no link disponibilizado. O 

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

confirmação, até o dia 23 de março.  



CRONOGRAMA SEMESTRAL 

As atividades do grupo terão início no dia 25 de março e término no dia 17 de 

junho de 2020. Os encontros serão às quartas-feiras das 19:00 às 20:30, 

semanalmente, na FDRP - sala C-23. Espera-se do aluno dedicação de até 4 horas 

por semana para o desenvolvimento das atividades propostas. 

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO 

• Presença em pelo menos 70% dos encontros  

• Produção de ao menos 1 (uma) 

ficha-síntese  

Para mais informações e eventuais dúvidas, contatar a coordenação através do 

e-mail: dip.gep@gmail.br  

Ribeirão Preto, 13 de março de 2020. 

 


