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EMENTA
O sistema institucional da União Europeia: a construção da União Europeia, a estrutura
institucional de base. A ordem jurídica da União Europeia: as principais fontes do direito europeu;
princípios fundamentais do direito europeu; a sanção no direito europeu. O sistema institucional
do MERCOSUL: a estrutura institucional de base; a ordem jurídica do MERCOSUL; as principais
fontes do direito mercosulino; os princípios fundamentais do direito mercosulino; a
implementação do direito mercosulino; a sanção no direito mercosulino. Direitos Humanos sob a
ótica regional e sub-regional. Sistema de integração centro-americano e Comunidade Andina.
China e integração regional. Direito tributário na União Europeia. Turquia e União Europeia, além
de outros tópicos da atualidade como asilo e imigração.
OBJETIVOS GERAIS
Estimular o ensino, a pesquisa e a reflexão de temas relacionados à integração regional comparada
em instituições de ensino superior dentro e fora da União Europeia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aprofundar estudos relacionados à integração na União Europeia e aos demais sistemas de
integração sob a ótica comparada.
Comparar o Direito Institucional da União Europeia com o MERCOSUL e demais sistemas de
integração na América Latina e China
Examinar o direito material do bloco, incluindo questões de imigração e asilo, bem como direitos
humanos e direito tributário.
Analisar desafios dos sistemas de integração regionais sob a ótica comparada
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