
PUBLIC INTERNATIONAL LAW
Virtual experience

12ª EDIÇÃO

De 14/01 a 04/02/2021



O programa Public International Law chegou à sua 12ª

edição e pela primeira vez ocorrerá de forma 100% virtual.

A imersão, promovida pela Faculdade de Direito da PUC-SP,

é voltada para estudantes de graduação que desejem

aprimorar seus conhecimentos acadêmicos em Direito

Internacional .

Toda a construção do programa foi realizada com o objetivo

de transportar virtualmente seus participantes para a

Europa, com a oportunidade de interação com atores e

instituições de grande relevância, como o Parlamento

Europeu ou a Corte Europeia de Direitos Humanos, bem

como de discussões sobre políticas europeias e

internacionais.

APRESENTAÇÃO



DESTAQUES

CARGA HORÁRIA: 

O programa tem duração de 21h divididas em: 

A experiência será composta por aulas síncronas e

assíncronas sobre Direito Internacional Público, palestras

com especialistas e representantes de órgãos

internacionais de interesse, estudos de caso e mesas

redondas. Além disso, os participantes terão acesso a

material extra de apoio com propósito de preparação e

engajamento para as atividades.

• 4h de palestras com especialistas

• 7h30 de aulas e estudos de caso síncronos 

• 6h30 de aulas assíncronas

• 2h de apresentação final dos grupos 

• 1h de visitas virtual (estimado)

1. Expandir o conhecimento dos participantes sobre as
principais instituições europeias ligadas a direito público e seus
regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres
na União Europeia e no mundo

2. Promover reflexões aprofundadas sobre temas atuais de
Direito Internacional, como crise de refugiados e migrantes,
proteção de dados, entre outros

3. Aprender sobre o processo de ratificação de convenções e
protocolos e o impacto da Convenção Europeia sobre Direitos
Humanos

4. Proporcionar imersão e conhecimento a respeito da cidade
de Estrasburgo, considerada a “capital da Europa”

5. Proporcionar uma rede de networking envolvendo
professores, estudantes e representantes de órgãos
internacionais de interesse

OBJETIVOS: 



• Sobre o programa: Durante a experiência os participantes terão acesso à história,

estrutura e funcionamento da Europa Continental e de suas principais instituições

através de materiais e métodos de aprendizagem personalizados. Somado às lições

introdutórias das disciplinas de Direito Internacional Público e Direito Europeu, o

programa também cobrirá tópicos atuais por meio de palestras e aulas ministradas por

professores especialistas.

• Certificados: Os participantes receberão um certificado de participação no programa,

que poderá ser utilizado para horas complementares do curso de graduação da

Faculdade de Direito da PUC-SP.

• Requisitos: Todos os interessados precisarão ter ao menos nível intermediário de inglês

(B2) e ter concluído ao menos o 1º ano do curso de Direito.

• Número de vagas: o programa será confirmado com o número mínimo de 15

participantes e possui um limite de até 30 vagas.

Informações importantes



AULAS

TODAS AS AULAS 
(SÍNCRONAS E 

ASSÍNCRONAS) TEM COMO 
OBJETIVO OFERECER O 

CONHECIMENTO 
NECESSÁRIO PARA AS 

DISCUSSÕES E AMPLIAR A 
VISÃO DOS PARTICIPANTES 

SOBRE O TEMA

ESTRUTURA DO PROGRAMA

ESTUDOS DE 
CASO E 

DISCUSSÕES

OS ESTUDOS DE CASO 
IRÃO PROPORCIONAR 

DISCUSSÕES A 
RESPEITO DOS TEMAS 

ATUAIS LIGADOS A 
DIREITO 

INTERNACIONAL

PALESTRAS

AS PALESTRAS TEM 
COMO OBJETIVO 
OFERECER AOS 

PARTICIPANTES A 
POSSIBILIDADE DE 

TROCA E INTERAÇÃO 
COM REPRESENTANTES 

DE INSTITUIÇÕES 
LIGADAS A DIREITO 

INTERNACIONAL

TOURS VIRTUAIS

ATRAVÉS DE TOURS 
VIRTUAIS GUIADOS, OS 
PARTICIPANTES TERÃO 
A OPORTUNIDADE DE 
CONHECER ALGUMAS 
INSTITUIÇÕES E SEU 

FUNCIONAMENTO 
DIÁRIO.



4th Meeting

8th Meeting

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

14 de janeiro de 2021
Quinta-feira

- Introdução: apresentação do(a) coordenador(a) e “kick off” do programa. Orientação sobre a utilização da ferramenta online e demais detalhes ao 

longo da programação.

- Palestra com especialista (síncrona): CIIE – An Introduction to the European Institutions – aproximadamente 1h

- Aula (assíncrona): Defining International Law: material scope, actors and main characteristics, com Prof. Manuela Brillat – Duração de 1h

15 de janeiro de 2021
Sexta-feira - Aula (síncrona) : The foundations and principals of International Law, com Prof. Manuela Brillat – aproximadamente 1h30

18 de janeiro de 2021
Segunda-feira - Aula (assíncrona): Elaboration of International Law: sources and techniques , com Prof. Manuela Brillat – Duração de 1h30

19 de janeiro de 2021
Terça-feira

- Aula e estudo de caso (síncrona): Application of International Law: methods and procedures + estudo de caso sobre Data Protection, com Prof. 
Manuela Brillat – aproximadamente 1h30

- Acompanhamento ao vivo da plenária no European Parliament (disponível dos dias 18 a 21 de janeiro) 

21 de janeiro de 2021
Quinta-feira - Aula (assíncrona): Execution of International Law: modalities and sanctions, com Prof. Manuela Brillat – Duração de 1h



4th Meeting

8th Meeting

22 de janeiro de 2021
Sexta-feira

- Aula e estudo de caso (síncrona): Interactions between international law and other legal orders: EU and National Laws + estudo de caso sobre 
Artificial intelligence, com Prof. Manuela Brillat – aproximadamente 1h30

- Palestra com especialista (síncrona): German Federal Constitutional Court ou CURIA - Court of Justice of the EU – aproximadamente 1h

26 de janeiro de 2021
Terça-feira

- Aula (assíncrona): The European System of Human Rights, com prof. Daniela Ranalli – Duração de 2h

27 de janeiro de 2021
Quarta-Feira

-Tour virtual: The European Court of Human Rights ou The Council of Europe

- Aula (assíncrona): European Convention on Human Rights: The Rights Guaranteed and the Protection Mechanismcom, com prof. Daniela Ranalli –
aproximadamente 1h

29 de janeiro de 2021
Sexta-Feira

- Aula (assíncrona): International and Humanitarian Law, com prof. Gianna Sanchez– Duração de 1h

- Palestra com especialista (assíncrona): ICC ou ICJ - Peace Palace The Hague- The Netherlands

01 de fevereiro de 2021
Segunda-Feira

- Aula (assíncrona): International and Humanitarian Law, com prof. Gianna Sanchez– Duração de 2h

- Palestra com especialista (síncrona):  Brazilian Embassy in The Netherlands  “The Brazilian relations with the International Courts” 

04 de fevereiro de 2021
Quinta-Feira

- Apresentação final: Students’ round table – aproximadamente 2h

IMPORTANTE: Programação sujeita a alteração sem aviso prévio;



EUR 400*
* O VALOR SERÁ CONVERTIDO EM REAIS CONFORME CÂMBIO 

TURISMO VIGENTE NA DATA DE PAGAMENTO/EMISSÃO DO BOLETO.

INVESTIMENTO
E INSCRIÇÕES

O INVESTIMENTO INCLUI:

• 21h de atividades síncronas e assíncronas, conforme descrito na programação

• Acompanhamento e suporte operacional ao longo de todo o programa

• Acompanhamento e coordenação acadêmica de docentes da PUC-SP

• Certificado de participação

INSCRIÇÕES PARA ALUNOS DA PUC-SP ATRAVÉS DO:

HTTPS://CAMPUSB.TYPEFORM.COM/TO/CLTJZLU7

OPÇÕES DE PAGAMENTO:
• Taxa de inscrição de EUR 50 à vista + à vista até 05/01/2021;

Para opções de parcelamento via cartão de crédito com acréscimo, consulte-nos. 

https://campusb.typeform.com/to/CLTjzLU7


Dúvidas?
Fale com a 
gente!

info@campusb.org

(11) 96980-8677

dci-arii@pucsp.br

Campus b

ARII/PUC-SP


