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Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Edital de Atividade de Cultura e Extensão  

Atuação nos Sistemas Regionais e Globais de Proteção dos Direitos 
Humanos 

1.Descrição da atividade 
 
O projeto “Atuação nos Sistemas Regionais e Globais de Proteção dos Direitos Humanos”  

consiste em atividade de cultura e extensão da FADUSP, aprovada no Departamento de Direito 
Internacional e Comparado e supervisionada pelo Prof. Associado André de Carvalho Ramos, tendo 
como origem atividade do Núcleo de Estudos Internacionais do Largo São Francisco, entidade 
ligada ao Centro Acadêmico XI de Agosto, que, desde 2009, busca implantar um novo modelo de 
educação e advocacia em Direitos Humanos, baseado na participação em competições de 
julgamento simulado em direitos humanos.  

As competições de julgamento simulado são baseadas em um caso hipotético, cujo tema é 
escolhido pelos  organizadores da Competição, geralmente entre os temas recentemente discutidos 
no Sistema Interamericano ou no Sistema Global. É sobre esse caso hipotético que os estudantes 
devem produzir memoriais e preparar sustentações orais representando uma das partes litigantes em 
cortes de direitos humanos: o Estado ou os representantes das vitimas. Assim, como forma de 
preparação para essas competições, é preciso utilizar uma metodologia específica que, aliando teoria 
e prática, desenvolva nos alunos matriculados habilidades consideradas primordiais no ensino 
jurídico: reflexão a partir de problemas, elaboração de interpretações jurídicas sobre os fatos do caso 
concreto, treino de oratória e redação de textos jurídicos, e o foco na capacidade argumentativa, ao 
invés da memorização de jurisprudência e legislação. Além disso, a metodologia exige que os 
alunos matriculados desenvolvam habilidades de pesquisas de doutrina, jurisprudência e 
documentos legais como fontes para o desenvolvimento de interpretações e argumentações jurídicas 
em torno do caso hipotético.  

Durante as reuniões presenciais, leituras críticas subsidiam a discussão sobre temas de 
direitos humanos, o desenvolvimento da jurisprudência internacional neste campo e o 
funcionamento de cortes internacionais de direitos humanos, principalmente a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. Além  disso, a cada reunião é exigido de uma parte dos alunos matriculados o 
estudo de um caso prático para a realização de uma simulação, nos moldes das competições. Neste 
primeiro semestre de 2017 as atividades serão voltadas ao aprendizado desta metodologia e de 
habilidades essenciais para a participação em competições.  

Atualmente o grupo participa de três competições: Competição de Julgamento Simulado do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, da American University Washington College of Law; 
Competição de Julgamento Simulado em Desenvolvimento Sustentável -FGV Direito Rio e Tulane 
University e Price Media Moot Court Competition, da Oxford University.  

A participação nessas atividades não implica na escolha automática dos participantes como 
oradores na competição. A escolha dos oradores será feita no segundo semestre de 2017, quando são 
disponibilizados os casos hipotéticos, a partir de um novo processo seletivo.  
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2. Período de Realização e Carga Horaria 
  

A disciplina será realizada nos dois semestres do ano letivo de 2017, incluindo a realização 
de reuniões semanais às terças-feiras das 16h00 às 18h00. A carga horaria será de 12 horas semanais 
para os alunos selecionados em 2017. Para os oradores das competições de 2017 selecionadas em 
edital de 2016 a carga horária de dedicação ao projeto é progressiva conforme a proximidade da 
participação na competição. Nos primeiros dois meses de projeto, exige-se 15h de dedicação 
semanal, a qual passa para 25h depois do terceiro mês, atingindo o pico de 30h no quinto mês. Deve 
ser destacado que durante as competições, que duram geralmente uma semana, a dedicação varia 
entre 40h e 50h. 
 
3. Professor orientador, integrante do quadro docente desta Faculdade 
 

A Disciplina é orientada pelo PROFESSOR ASSOCIADO ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS, 
integrante do quadro docente do Departamento de Direito Internacional e Comparado da FADUSP. 

 
3. Responsável pelo desenvolvimento da atividade 

 
As atividades da Disciplina serão desenvolvidas sob responsabilidade de Bruno Pegorari, 

Mestrando em Direito Internacional (Orientador: Prof. André de Carvalho Ramos), na Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo.  

 
4.Número de vagas para alunos, disponíveis por semestre 
 
  No primeiro semestre de 2017 serão oferecidas até 23 (vinte e três) vagas. Destas, 12 (doze) 
vagas serão destinadas a estudantes matriculados do 1º ao 5º ano da FADUSP, e 11 (onze) vagas 
serão destinadas aos estudantes selecionados em edital de agosto de 2016 para a participação como 
orador(a) em competições do primeiro semestre de 2017. Esse edital não obriga o preenchimento de 
todas as vagas disponibilizadas. 
 
 
5.Critério de Seleção 
 

a) Carta de motivação de até uma lauda, na qual a (o) candidata (o) deve explicar seu 
interesse pelo tema e pela atividade. A carta deve ser enviada para sistemaidh@gmail.com no prazo 
indicado no item 7 do edital.  

b) Currículo  
 
6. Prazos 
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  O período de inscrições inicia-se no dia 14 de março e termina no dia 20 de março.   
 
7. Critérios de avaliação dos alunos no desempenho da atividade 
 

A avaliação dos alunos da disciplina será feita a partir dos seguintes critérios: 
 
1) Acompanhamento contínuo: as alunas responsáveis pela atividade, supervisionadas 

pelo Professor orientador, avaliarão de forma permanente o desempenho dos alunos nas atividades 
propostas. Será exigida frequência mínima de 70%. 

2) Atividades de Simulação: A cada reunião presencial será feita uma simulação de um 
caso prático de direitos humanos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou outro 
órgão/Corte Internacional de Direitos Humanos,  

3) Avaliação Escrita: Será atribuída uma nota ao memorial (texto jurídico) redigido 
coletivamente pelos oradores e pesquisadores de cada uma das competições. 

4) Avaliação Final: como última atividade do projeto “Atuação no Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos”, os alunos realizarão uma simulação final com uma banca de 
juízes formada por professores, pesquisadores e/ou advogados convidados sobre o caso hipotético de 
umas das três competições da qual o aluno participará como orador ou pesquisador.  

 
 Para cada um desses critérios será atribuída uma única nota, a qual poderá ser obtida a 

partir de média aritmética, quando necessário. 
 
 A média final para aprovação será calculada da forma abaixo e não poderá ser inferior a 5,0 

(cinco): 
(nota 1 + nota 2 + nota 3 +nota 4)/4 

 
São Paulo, 13 de março de 2017.  

 
 

Prof. Associado André de Carvalho Ramos 

Departamento de Direito Internacional e Comparado 

 
 

 
 

        
 

 

Bruno Pegorari 

Mestrando em Direito Internacional FADUSP 

 

 
 


