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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  PREPARAÇÃO PARA O IAMOOT2023 

AUTORIA PEDRO BURLINI E LEANDRO REBELO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO PEDRO BURLINI E LEANDRO REBELO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto apenas para membros da equipe de competição de direitos humanos da FGV 

PÚBLICO ALVO Competições de direitos humanos - Pré-moot da UFPR e IAMOOT da American University 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Direito Internacional. Direitos Humanos. Sistema Americano de Direitos Humanos. Competições de Direito. Moot.  

PROBLEMA 
O IAMoot de 2023 tem como tema “Igualdade e Direitos Humanos: enfrentando a discriminação racial”. Neste 
sentido, o Field Project será o espaço em que a equipe pesquisará materiais sobre o tema e desenvolverá seu 
memorial.   

PRODUTO 
Participação nas competições de direitos humanos (Pré-Moot e IAMoot), com memorial da equipe. É importante 
sinalizar que o Pré-Moot tem o mesmo tema do IAMoot, sendo um evento que reúne todas as equipes brasileiras, 
ambiente ímpar para descobrir as estratégias das outras equipes. O Pré-Moot não possui fase escrita (memorial).  

OBJETIVO 
Agregar conhecimento sobre o tema a todos os participantes, que deverão fazer pesquisas aprofundadas sobre 
casos relacionados na Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros tribunais internacionais.  

METODOLOGIA 
Os encontros serão utilizados, no primeiro momento, para determinar em conjunto como se dará a estratégia de 
pesquisa da equipe. Nesta fase, os treinadores passarão técnicas de pesquisa para os demais membros. Em um 
segundo momento, a equipe se reunirá para definir a linha argumentativa a ser utilizada e a escrita do memorial.  

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. 

X 
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. 

 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. 

 
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.  

 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 
Discussão de métodos de pesquisa. Como pesquisar para um Moot? Noções básicas de sistemas regionais de Direitos 
Humanos.  

2 Discussão do caso hipotético. Escolha de pontos importantes a serem abordados no memorial.   

3 Discussão dos principais casos do Sistema IDH sobre discriminação racial.  

4 Encontro sobre Discriminação Indireta. Aula com o professor Wallace Corbo (a CONFIRMAR).  

5 Discussão sobre casos concretos.  

6 Finalização do Memorial (prazo para envio para a organização do IAMoot  é 24/03/23) 

7 Divisão de atividades em relação aos discursos dos oradores. Escolha de uma linha argumentativa para o discurso.  

8 Discussão sobre os discursos dos oradores. Aprofundamento de casos concretos.  

9 Aprofundamento de casos concretos, tanto do SIDH quanto de outros Tribunais de Direitos Humanos.  

http://www.fgv.br/direitorio
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10 Aprofundamento de casos concretos, tanto do SIDH quanto de outros Tribunais de Direitos Humanos.  

11 Aprofundamento de casos concretos, tanto do SIDH quanto de outros Tribunais de Direitos Humanos.  

12 Aprofundamento de casos concretos, tanto do SIDH quanto de outros Tribunais de Direitos Humanos.  

13 Preparação para a competição do Pré-Moot.  

14 Preparação para a competição do Pré-Moot.  

15 Competição do IAMOOT.  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação nas reuniões e desenvolvimento das pesquisas.  
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos (Volume I). Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Rio de Janeiro: Editora Saraiva. 2022. 

CRUZ, Júlia; PIOVESAN, Flávia. Curso de Direitos Humanos - Sistema Interamericano. São Paulo: Editora Gen Jurídico. 
2022. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

PASQUALUCCI, Jo. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. Cambridge: Cambridge 
University Press. 2014.  

COURTNEY, Hillebrecht; ENGSTROM, Par.The Inter-American Human Rights System. Abingdon: Routledge. 2020.  
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