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Especificidades do ambiental regulatório ambiental. Razões para regular a natureza. Aspectos da regulação ambiental
brasileira. Regulação da água. Normas sobre as águas brasileiras. Instrumentos de gestão e regulação das águas.
Interfaces da regulação da água bruta e saneamento básico. Fatores sociopolíticos da escassez, crises hídricas e seca.
Distribuição e (in)justiça no acesso às águas brasileira.
Apresentar reflexões teóricas e práticas em torno de temas da regulação e natureza, com intuito de problematizar os
dilemas inerentes à regulação do meio ambiente e, em especial, sobre a regulação das águas brasileiras, discutindo
temas a respeito dos fatores sociais, políticos e econômicos sobre a distribuição e acesso da água no Brasil.
Aulas participativas com a discussão de conceitos fundamentais sobre o tema e de casos concretos.
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.
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.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida
utilização de processos, atos e procedimentos.
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.
Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.
X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

AULA
1

Apresentação do curso.

2

Especificidades do ambiente regulatório ambiental.

3

Por que regular o acesso à natureza?

4

Aspectos institucionais do sistema nacional de gestão ambiental.

5

Principais marcos regulatórios do sistema nacional de gestão ambiental.

6

Principais instrumentos do sistema nacional de gestão ambiental.

7

Apresentação de seminários.

8

O ambiente regulatório das águas.

9

O sistema de gestão e regulação das águas doces brasileiras.

10

Aspectos institucionais, cooperação e coordenação na gestão e regulação das águas brasileiras.

11

Instrumentos de gestão e regulação das águas brasileiras.

12

Interfaces entre a regulação da água bruta e o saneamento básico no Brasil.
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13

Injustiça ambiental e injustiça hídrica.

14

Escassez, crise hídrica e seca: fatores sociopolíticos, ambientais e econômicos.

15

Distribuição e (in)justiça no acesso às águas brasileiras.
Advocacia Empresarial
Carreiras Públicas
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Tecnologias
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1. Apresentação de seminário.
2. Artigo sobre um dos temas abordados nas aulas.
3. Participação.
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