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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE CURRICULAR 
Curso: Direito  
Disciplina: Direito Internacional 
Carga horária total: 68h  
Período Letivo: 2019.2 
Professor: Me. Paulo André Nassar (psnassar@gmail.com) 
Turma: 10/2016 
 
 
2.OBJETIVOS 
 

v   Compreender o papel do Estado, das Organizações Internacionais e dos indivíduos como 
sujeitos de Direito Internacional na contemporaneidade. 

v   Solucionar conflitos que ultrapassam as fronteiras estatais e relacionam-se com questões 
de direito doméstico. 

v   Utilizar fontes de direito internacional na solução de problemas jurídicos. 
v   Compreender o funcionamento dos mecanismos de integração econômica. 

 
 
3.COMPETÊNCIAS/HABILIDADES (Res. CNE/CES Nº 5/2018, art. 4º) 
 

v   Interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) de direito internacional, observando a 
experiência estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a resolução 
de problemas;  

v   Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 
documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida 
utilização das normas técnico-jurídicas; 

v   Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos 
com objetivo de propor soluções e decidir questões de direitos humanos no âmbito 
internacional e doméstico. 

 
 
4. EMENTA 
Teoria geral do direito internacional. Tratados internacionais. Estado, espaços sob soberania dos 
estados e espaços internacionais. Organizações internacionais. Relações diplomáticas, 
controvérsias internacionais e soluções pacíficas. Temas especiais de direito internacional: direito 
internacional econômico e integração, direito ambiental internacional e direito internacional do 
trabalho. Direito internacional privado. Processo civil internacional. Ser humano no direito 
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internacional: nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro, asilo e proteção diplomática. 
Temas especiais do direito internacional privado. 
 
 
 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I Teoria Geral do Direito Internacional   1 Definição e noções gerais do direito 

internacional. 
2. Desenvolvimento histórico e fundamentos 
do direito internacional. 
3. Fontes do direito internacional. 
4. Atos internacionais e relações entre o direito 
internacional e direito interno.  
 

II Direito dos Tratados 1. Noção, terminologia e condições de 
validade.  
2. Classificação. 
3. Etapas de sua elaboração. 
4. Interpretação, efeitos, nulidade e extinção. 

III Estado, espaços sob soberania dos 
Estados, espaços internacionais 
 

1.Elementos constitutivos. Classificação. 
Análise cíclica: formação, reconhecimento de 
estado e de governo, extinção e sucessão. 
2. Direitos e deveres do estado. Restrições e 
intervenção. 
3. Responsabilidade internacional do estado. 
4. Espaços de soberania dos estados: 
território, domínio terrestre, domínio fluvial, 
domínio marítimo, domínio aéreo, navios e 
aeronaves. 
5. Espaços internacionais: alto-mar, espaços 
ultraterrestre, fundos oceânicos e regime 
jurídico dos polos. 

IV Organizações Internacionais 1.Organizações internacionais: definição. 
Características. Aspectos gerais. Extinção e 
sucessão 
2. Organização das Nações Unidas. 
3. Organismos especializados da ONU. 
4. Organizações continentais e regionais. 
5.Organizações não governamentais. 

V Relações diplomáticas, controvérsias 
internacionais e soluções pacíficas, paz e 
terrorismo 

1.Diplomacia e órgão das relações entre 
estados: chefe de estado e governo. Missões e 
agentes diplomáticos. Repartições consulares 
e agentes diplomáticos. 
2.Soluções pacíficas de controvérsias 
internacionais: meios diplomáticos e meios 
judiciais e a arbitragem. 
3.Soluções coercitivas e solução violenta 
(guerra). Manutenção da paz e terrorismo. 
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VI Temas especiais de direito 
internacional: 

1. Direito internacional econômico: definições 
e aspectos gerais. Ordem econômica 
internacional. Organizações internacionais de 
vocação econômica (BIRD, FMI e OMC) e 
integração econômica (direito comunitário e 
Mercosul). 
2. Direito ambiental internacional: conceitos, 
fontes. Desenvolvimento. Tópicos 
específicos: poluição transfronteiriça da 
atmosfera. Qualidade da água, mares e 
oceanos. Diversidade biológica. Patrimônio 
mundial. Responsabilidade e reparação de 
danos. 
3.Direito internacional do trabalho: conceito e 
desenvolvimento. Organização Internacional 
do Trabalho. Atividade normativa. 

VII Direito Internacional Privado 1.Conceito. Fontes. Objeto. Métodos. 
2. Elementos de conexão e questões técnicas e 
de soluções de conflitos de lei.  
3. Autonomia de vontades e exceções a 
aplicação de direito estrangeiro.  
 

VIII Ser Humano no direito internacional 1.  Indivíduo  como  sujeito  do  direito  
internacional    
2.  Nacionalidade  e  conflitos  de  
nacionalidade.  
3.  Condição  jurídica  do  estrangeiro.  
4.  Proteção  diplomática,  deslocamentos  e  
direito  de  asilo.   

IX Temas especiais de Direito 
Internacional Privado 

1.  Contratos  internacionais.  
2.  Arbitragem  internacional.  

 
 

6. RECURSOS DIDÁTICOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

v   Livros e artigos para leitura dirigida.  
v   Jurisprudência.  
v   Seminário em grupo seguido de debate.  

 
 
7. METODOLOGIA PARTICIPATIVA 
 

Este curso parte do pressuposto que os indivíduos aprendem mais e melhor quando se 
engajam ativamente no processo de aprendizagem. Sob essa lógica, a compreensão dos 
conteúdos programáticos e a participação ativa dos estudantes em sala de aula são fatores que 
estão diretamente relacionados. Quanto mais o discente se preparar para as aulas e intervir 
construtivamente nas discussões em sala, melhor será seu desempenho na disciplina e nos 
processos avaliativos. 
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Na medida do possível, priorizaremos a construção do conhecimento em sala de aula, com 
debates dirigidos sobre leitura prévia, aliado a exposição de conteúdo. A leitura prévia dos 
materiais indicados pelo professor é obrigatória e indispensável ao sucesso desse método. Os 
alunos serão incentivados à analisar criticamente casos, que poderá ser feita em apresentação 
espontânea ou arguição do professor em aula. 

Combinaremos metodologias expositivas e participativas, bem como demais recursos 
didáticos. Serão realizados debates em grupo para discussão dos temas propostos, conjugados 
com análises jurisprudenciais comparadas. A maior parte dos pontos da disciplina será 
contextualizada mediante situações-problema específicas, o que pressupõe uma constante 
participação do aluno em sala de aula. 

 
Os materiais de leitura para cada aula estão disponíveis em www.pauloandrenassar.com.br/ufpa. 
 
 
 
8. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

v   Conforme Regimento Geral da UFPA, arts. 178 a 180, são atribuíveis os seguintes 
conceitos, equivalentes às notas: 

EXC – Excelente (9,0 - 10,0) 
BOM – Bom (7,0 - 8,9) 
REG – Regular (5,0 - 6,9) 
INS – Insuficiente (0 - 4,9) 

v   Considera-se aprovado o discente que obtiver o conceito REG, BOM ou EXC e pelo 
menos setenta e cinco por cento (75%) de frequência nas atividades programadas. 

v   Complementa o Regulamento do Ensino de Graduação 2013 no art. 96 que o conceito 
final será resultante do conjunto de procedimentos de avaliação, enunciados no presente 
plano. 

v   Segunda Chamada: Conforme o art. 102, do Regulamento da Graduação 2013 , “O 
discente que, por impedimento legal, doença atestada por serviço médico de saúde ou 
motivo de força maior, devidamente comprovado, faltar a um momento de verificação de 
aprendizagem, poderá́ requerer a realização de segunda chamada à direção da Subunidade 
Acadêmica em até setenta e duas horas úteis após a realização da primeira chamada.” 

o   O requerimento deve ser feito pelo SAGITTA. 
 

v   Para fins de atribuição de conceitos, os discentes serão avaliados em dois momentos:  
 
 
 
1ª Avaliação Critérios Nota 
Prova escrita individual sem consulta Capacidade escrita de articular os 

conceitos aprendidos. 
 

10,0 pts 
 

2ª Avaliação Critérios Nota 
Prova escrita individual sem consulta  Capacidade escrita de articular os 

conceitos aprendidos. 
 
 

10,0 pts 
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