
 
 

PROJETO DE FILOSOFIA DO DIREITO INTERNACIONAL (P3) 

EDITAL 1/2011 - SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 

 

1. SOBRE O P3 

O Projeto de Filosofia do Direito Internacional do NEI (P3) é um grupo de estudos formado por alunos com 
interesse em discutir temas do direito internacional por uma perspectiva da Teoria e da Filosofia do Direito.  

No segundo semestre de 2011, o P3 terá como foco de estudos e de produção o tema: “O Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e a Tortura”.   

 

2. ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DO P3 

O projeto trabalhará com reuniões presenciais semanais que envolverão a discussão de temas pertinentes 
ao seu objeto de estudo e a apresentação dos resultados de pesquisas desenvolvidas ao longo das atividades. 
Aos participantes compete: 

2.1 Preparar-se para reuniões lendo textos previamente selecionados pertinentes ao tema em discussão. 

2.2 Realizar pesquisas determinadas em conjunto durante as discussões do grupo, apresentando seus 
resultados nas reuniões marcadas. 

 

3. REQUISITOS 

3.1 Interesse nas áreas de Direito Internacional, Direitos Humanos e Filosofia do Direito 

3.2 Disponibilidade de 5 horas semanais dedicadas aos trabalhos do projeto. 

3.3 Disponibilidade para reuniões presenciais (cerca de uma hora e meia) uma vez por semana (aos 
sábados, horário a definir) 

 

4. PROCESSO SELETIVO 

A seleção de 2 novos membros será feita em duas etapas, a primeira escrita e a segunda, oral.  

4.1 Etapa Escrita 

A etapa escrita consistirá no envio de uma carta de motivação de no máximo 1500 caracteres sem espaços, 
contendo indicação de seus interesses na faculdade e suas expectativas em relação às atividades do projeto.  

Os interessados devem enviar a carta em formato .doc para: p3@nei-arcadas.org. Escrever, ainda, no 
corpo da mensagem: nome completo, telefone para contato  e semestre que está cursando. O prazo de envio 
é o dia 26 de agosto.  

A lista de candidatos convocados para a segunda fase será divulgada no dia 29 de agosto pelo blog do NEI, 
no endereço http://neiarcadas.wordpress.com. A etapa oral será realizada na semana dos dias 12-16 de 
setembro. Informações sobre a data exata, o horário e o local da prova também serão divulgadas no blog do 
NEI. 

4.2 Etapa Oral 

A etapa oral do processo seletivo consistirá em uma atividade coletiva de discussão. Para esta fase, os 
candidatos deverão ler a bibliografia indicada a seguir (disponível também no CTC, pasta P3-seleção): 

COHEN, Jean L.. Whose Sovereignty? Empire Versus International Law. Ethics & International Affairs 18, n. 
3, 2004. Disponível em: <http://goo.gl/wnGWC> 

KOSKENNIEMI, Martti. The Fate of Public International Law: Between Technique and Politics. The Modern 
Law Review 70, 2007. pp. 1-30.  Disponível em: <http://goo.gl/7lhLy> 

SLAUGHTER, Anne-Marie. A Global Community of Courts. Harvard International Law Journal 44, n. 1, 
Winter 2003. Disponível em: <http://goo.gl/yoSLO> 

A data de divulgação do resultado desta etapa será comunicada aos alunos ao final da própria dinâmica.  
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