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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  
PRÁTICA INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS: FERRAMENTAS DE ACESSO AO SISTEMA INTERAMERICANO 
PARA A SOCIEDADE CIVIL  

AUTORIA MAILA DE OLIVEIRA BIANOR DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO MAILA DE OLIVEIRA BIANOR DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente  

PÚBLICO ALVO Membros da sociedade civil, especialmente os que atuam diretamente na defesa de direitos humanos no Brasil.  

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O projeto pretende fornecer aos alunos e alunas ferramentas que desenvolvam conhecimentos sobre direitos 
humanos e sobre o sistema interamericano, permitindo-lhes explorar seus principais instrumentos normativos, 
como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a fim de compreender as possibilidades de acesso ao 
sistema pela sociedade civil, bem como procedimentos que decorrem desse acesso, produzindo, ao final, uma 
cartilha-guia para acesso ao sistema interamericano de proteção de direitos humanos por indivíduos ou grupos 
que atuem na defesa desses direitos.  

PROBLEMA Em que medida a sociedade civil pode acessar o sistema interamericano de proteção de direitos humanos? 

PRODUTO Guia para acesso e uso do sistema interamericano de direitos humanos pela sociedade civil. 

OBJETIVO 
Despertar no corpo discente o interesse e o conhecimento sobre o sistema interamericano de proteção de direitos 
humanos com ferramentas que possam ser incorporadas à sua prática profissional.  

METODOLOGIA 

Incialmente, os (as) discentes realizarão uma pesquisa orientada para o levantamento da normativa 
interamericana pertinente ao objeto da proposta, seguida da análise assistida desse material; num segundo 
momento, será feito o levantamento da jurisprudência da Corte Interamericana, bem como eventuais 
manifestações da Comissão Interamericana, sobre capacidade postulatória e procedimento(s) perante ambos os 
órgãos, com discussão do material catalogado pelos(as) discentes; Serão realizadas rodadas de discussão sobre as 
etapas 1 e 2  entre os (as) discentes. Finalmente, a partir desse estudo inicial, os alunos e alunas trabalharão no 
desenvolvimento de um guia – objetivo e com linguagem acessível para a população em geral – sobre os 
procedimentos que podem ser adotados por indivíduos ou grupos na defesa de direitos humanos no âmbito 
interamericano. O produto poderá ser apresentado ao público externo em um seminário, organizado pelos(as) 
discentes, para discutir mecanismos de promoção e proteção internacional de direitos humanos com grupos 
organizados da sociedade civil que atuem com a temática, bem como com lideranças de comunidades da cidade 
do Rio de Janeiro e outras instituições de ensino e pesquisa.  

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 
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. 

x 
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. 

x 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. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

x Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

x 
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. 

x 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

x Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

x 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: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Apresentação da proposta de trabalho, indicação bibliográfica e sensibilização dos alunos e das alunas para com a 
temática “direitos humanos“. Apresentação e discussão do caso Sales Pimenta vs. Brasil. 

2 
Discussão dos principais conceitos a serem trabalhados na realização do projeto para a criação de um dicionário de 
trabalho e; Definição das bases de pesquisa sobre a normatividade interamericana com a divisão de tarefas entre 
os(as) discentes. 
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3 
Apresentação e discussão dos resultados obtidos pelos(as) discentes que compartilharão as informações 
previamente em formato de relatório.   

4 
Definição das bases de pesquisa jurisprudencial com relação à capacidade e postulatória e procedimentos perante a 
Comissão e a Corte Interamericanas, com a divisão das atividades entre os(as) discentes. 

5 
Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa jurisprudencial que serão compartilhados em formato de 
relatório.   

6 Sistematização dos dados obtidos com as pesquisas. 

7 
Apresentação de propostas de sumário para o produto e divisão de tarefas entre os(as) discentes para escrita do 
produto. 

8 Apresentação, pelos(as) discentes, da bibliografia básica relativa aos itens constantes do sumário aprovado. 

9 
Discussão sobre a primeira etapa de escrita do produto. Os(as) discentes enviarão suas atividades para o grupo 
previamente. Organização para a segunda etapa. 

10 
Discussão sobre a segunda etapa de escrita do produto. Os(as) discentes enviarão suas atividades para o grupo 
previamente. Organização para a terceira etapa. 

11 
Discussão sobre a terceira etapa de escrita do produto. Os(as) discentes enviarão suas atividades para o grupo 
previamente. Organização para a quarta etapa. 

12 
Discussão sobre a quarta etapa de escrita do produto. Os(as) discentes enviarão suas atividades para o grupo 
previamente. 

13 Revisão do produto pelos(as) discentes. 

14 Revisão do produto pelos(as) discentes. 

15 Apresentação do produto. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Os alunos e alunas serão avaliados pela presença, participação e entrega das atividades propostas, de acordo com a 
seguinte distribuição percentual: 
Presença e participação nos encontros: 20% 
Participação e entrega das atividades de campo: 40% 
Entrega do trabalho escrito: 40% 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MAZZUOLI, Valério. Curso de Direitos Humanos. 9. ed. São Paulo: Método, 2022. 

RAMOS,  André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ROJAS, Cláudio Nash. Guia para uso do sistema interamericano de direitos humanos na proteção de denunciantes de 
atos de corrupção. tradução, Carlos Henrique Nascimento, Kym Costa Moreira e Silvana Nunes da Silva; Brasília: 
Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça – SNJ, 2014. Disponível em: https://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/sci/pedido-de-cooperacao-1/manuais-de-atuacao-1/guia-para-o-uso-do-sistema-interamericano-de-
direitos-humanos-na-protecao-de-denunciantes-de-atos-de-corrupcao.  
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