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OBJETIVOS:
O objetivo deste eixo é apresentar ao aluno todo o histórico, os valores e os princípios que cercam e conformam o instituto
do Desenvolvimento Sustentável. Analisando a sua construção na década de 1980, bem como seus impactos nos nossos
dias, o conceito de Desenvolvimento Sustentável será avaliado e testado no que diz espeito a sua efetiva capacidade de
adoção e implementação nas legislações internacional e nacionais.

METODOLOGIA:
A metodologia prevê iniciar cada tópico com uma aula expositiva debatida que preceda a análise da aplicação do princípio
em determinada legislação.

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS:
O eixo integra-se às disciplinas do Direito Ambiental, do Direito Constitucional, do Direito Penal, do Direito Civil e,
especialmente, do Direito Internacional.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
Serão 15 encontros que tratarão de 10 temas, distribuídos da seguinte forma:
1) Origens do movimento ambiental;
2) A construção do Direito Ambiental como “novo direito”;
3) Os primeiros passos do Direito Ambiental na ONU: a Estocolmo-72;
4) A formação da legislação ambiental brasileira e sua instrumentalização;
5) O conceito de Desenvolvimento Sustentável: a IUCN e o Relatório Brundtland;
6) A Rio-92 e a consolidação do conceito nas legislações nacionais;
7) A Rio-92 e a consolidação do conceito nos tratados multilaterais;
8) A Conferência de Johannesburgo: avanços ou início da crise?
9) Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Rio de Janeiro (2012);
10) Um Balanço do Desenvolvimento Sustentável a caminho do cinquentenário.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR:
Os alunos deverão apresentar dois trabalhos acadêmicos. O primeiro será entregue após o sétimo encontro e versará sobre
a construção e a evolução do conceito. O segundo trabalho exigirá do aluno a formulação de um ensaio sobre
desenvolvimento sustentável no que diz respeito à sua efetiva aplicabilidade no século XXI e deverá ser entregue no último
dia da semana de provas.

