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Ano Letivo: 2.020 
 

 
Semestre: 1.º 

 
Pré-requisito: NENHUM 

Curso e Termo em que a UC é ofertada:  RELAÇÕES INTERRNACIONAIS – 3.° TERMO 

 
Carga Horária total: 60 h. 
Carga Horária desenvolvida entre 02 e 13 de março (presencialmente): 08 
 

Plataforma de acesso ao curso: Moodle, da Pró-Reitoria de  Graduação. 
 

Ementa: Direito e Ciências Humanas. Direito Interno. Estado. Constituição e Direitos Fundamentais. 
Norma Jurídica. Direito Internacional e Direitos Humanos.  

 
 

Objetivos:  
GERAL - Permitir a formação crítica do estudante às questões históricas e conceituais mais 
elementares ligadas ao tema do Direito, tendo como eixo transversal e paradigma condutor os direitos 
e garantias fundamentais do ser humano. ESPECÍFICO: Apresentar ao estudante do curso de Relações 
Internacionais os conceitos elementares do Direito, focalizando conhecimentos orientados para seu 
preparo propedêutico e epistemológico, de modo a proporcionar-lhe condições para cursar as demais 
disciplinas jurídicas curriculares e iniciar sua compreensão jurídica analítica das relações sociais, 
internas e internacionais.  

 

 
 

Conteúdo Programático (especificar planejamento de atividades síncronas e assíncronas e CH equivalente):  

Semana Conteúdo programático e distribuição de atividades 

1 06/11 de julho Tema: Sociedade e Direito.  

Leituras desta unidade: DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 

Capítulos 1, 2 e 3. BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao Direito, Lições 1, 2, 3, 4 e 5. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  01 (uma) hora 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora. 
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Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

  

 

 

2 13/18 de julho Congresso Acadêmico 

3 20/25 de julho Tema: Normas Sociais – Moral, Costume e Norma Jurídica. Estado e Norma Jurídica. 

Leituras desta unidade: ALEXY, Robert. El Concepto y la Validez del Derecho. Capítulo 1. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  01 (uma) hora 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

4 27 de julho/01 de 
agosto 

Tema: Ordenamento Jurídico e Constituição. Os diversos constitucionalismos. O 

Constitucionalismo Moderno e o Constitucionalismos após a Ruptura totalitária da II 

Guerra Mundial. O Neoconstitucionalismo.  

Leituras desta unidade: Bobbio, Norberto. Teoria Geral do Direito, capítulos I, II, III e IV da 

Segunda Parte (“Teoria do Ordenamento Jurídico”); MENDES, Gilmar F., BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. p. 76 a 82. BONAVIDES, Paulo. Curso de 

Direito Constitucional. Capítulos 2, 3, 4, 6, 7 e 8. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  01 (uma) hora 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 
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5 03/08 de agosto Tema: A estrutura jurídica do Estado Brasileiro na Constituição de 1988. Os Princípios 

Fundamentais.  

Leitura desta unidade: Constituição Federal de 1988 (artigos 1.° ao 5.°). BONAVIDES, Paulo. 

Curso de Direito Constitucional. Capítulos 10 e 11. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  02 (duas) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

6 10/15 de agosto Tema: Os novos constitucionalismos. A sociedade aberta de Peter Häberle. O 

constitucionalismo plurinacional andino.  

Leitura desta unidade: Pedro Lenza – Novos Constitucionalismos. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  01 (uma) hora 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

7 17/22 de agosto Tema: Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Os direitos humanos como valor maior 

da Constituição Brasileira de 1988.  

Leitura desta unidade: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Capítulos 16 e 

17. MENDES, Gilmar F., BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

Capítulo 5. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  02 (duas) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 
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8 24/29 de agosto Tema: Controles de Constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal como Corte 

Constitucional.  

Leituras desta unidade: MENDES, Gilmar F., BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. Capítulo 10, partes 1 e 2. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  01 (uma) hora 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

9 31 de agosto/05 de 
setembro 

Tema:  Constituição como limite interno entre o ordenamento jurídico e o direito 

internacional. 

Leitura  desta unidade:  VIEIRA, Luciane Klein; VEDOVATO, Luís Renat. A Relação entre 

Direito Interno e Direito Internacional: Os Impactos no Cotidiano Jurídico Brasileiro Sob a 

Perspectiva da Ampliação do Bloco de Constitucionalidade. (Texto disponibilizado pelo 

professor na Plataforma  Moodle) 

MENDONÇA, Laís Maranhão Santos. O Supremo Tribunal Federal e a Relação entre Direito 

Interno e Direito Internacional. (Texto disponibilizado pelo professor na Plataforma  Moodle) 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  02 (duas) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Estudo dirigido respondido, entregue  em  

formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

10 07/12 de setembro Tema:  O STF e a prisão do depositário infiel. 

Leitura  desta  unidade:  Acórdão  do  caso. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  03 (três) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Resumo dos principais pontos  do caso e da 

decisão, entregue  em  formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01 (uma) hora 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  
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de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

11 14/19 de setembro Tema: O STF e a União Homoafetiva. 

Leitura  desta  unidade:  Acórdão  do  caso. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  03 (três) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Resumo dos principais pontos  do caso e da 

decisão, entregue  em  formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01  (uma)  hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

 

12 21/26 de setembro Tema: O STF e o aborto do feto anencefálico 

Leitura  desta  unidade:  Acórdão  do  caso. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  03 (três) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Resumo dos principais pontos  do caso e da 

decisão, entregue  em  formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01  (uma)  hora. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01 (UMA) HORA. 

 

13 28 de setembro/03 
de outubro 

Tema:  STF e a Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. 

Leitura  desta  unidade:  Acórdão  do  caso. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  03 (três) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Resumo dos principais pontos  do caso e da 

decisão, entregue  em  formato  PDF. 

Tempo estimado para a realização da tarefa: 01  (uma)  hora 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01  (uma)  hora. 

14 05/10 de outubro Atividades desta  Unidade (nesta ordem):  
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Assistir à reportagem Ecos da Escravidão, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=xR549adx5Go 

Assistir ao documentário A Rota do Escravo - A  Alma da Resistência,  Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q. 

Assistir à conversa entre Silvio Moreira e Gabriela Prioli, Tudo o  que Você Precisa Saber sobre 

Racismo, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=DNocOkcBgbE. 

Tempo estimado para leituras desta  unidade:  03 (três) horas 

Tarefa, a ser   entregue via plataforma   Moodle:  Esta unidade não possui tarefa a ser entregue. 

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01 (uma) hora. 

15 12/17 de outubro Encerramento do curso.  

Atividade síncrona:  Plantão, para esclarecimentos de dúvidas, e orientações  das  atividades 

programadas  para a  disciplina, através  de  fórum  aberto na  plataforma   Moodle,  com   duração  

de  01 (uma)  hora,   no   dia regular de aula  no primeiro  semestre  (quinta-feira), das 15:00 às  

16:00,  para a  turma  do  período  Integral, e  das  19:00  às  20:00,  para a  turma  do noturno. 

Tempo   para  a  atividade  síncrona  semanal:  01 (uma) hora. 

TOTAL DE HORAS EM ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS: 52 
 

Metodologia de ensino a  ser  utilizada: Estudos dirigidos de leitura, indicação de  filmes, podcasts e  
documentários (disponíveis  gratuitamente na internet,  em  plataformas  de acesso  público),  fornecimento  
da  bibliografia  completa  do curso em meio digital  (para uso exclusivo  e gratuito dos  estudantes  
matriculados  na unidade curricular), atividades síncronas  de esclarecimentos de  dúvidas  e  orientações  
de leitura. 
 
 

Critérios para cômputo de frequência:  acesso às atividades na plataforma Moodle, dentro das datas 
assinaladas para cada unidade neste cronograma de atividades domiciliares especiais. 
 

Critérios avaliativos (conceito cumprido e não cumprido):  Entrega, semanal (dentro das datas 
assinaladas para cada unidade neste cronograma de atividades domiciliares especiais), de, pelo menos, 
75% (10 Tarefas) das tarefas estabelecidas para cada unidade. 
 

Bibliografias: 
Básica (já disponibilizada aos estudiantes, quando do inicio do semestre letivo de 2020): 
ALEXY, Robert. El Concepto y la Validez del Derecho.  Barcelona, Ediciones Gedisa, 1.994 

BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao Direito. São Paulo, Hermes Editora. 

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. Bogotá, Themis, Segunda Edición. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Malheiros, 15.ª ed. 
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Brasil. Constituição Federal de 1988  (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm). 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo, Saraiva, 30.ª dição. 

LENZA, Pedro – Novos Constitucionalismos.  Texto fornecido pelo professor. 

MENDES, Gilmar F., BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional.  São Paulo, 

Saraiva,  7.ª  edição.   

Complementar: 

ANNONI, Danielle.  As Políticas de Ações Afirmativas para a Efetivação de Direitos da Minoria Negra 

no Brasil. Texto disponível nas bases dados da Biblioteca do Campus Osasco. 

FERNÁNDEZ, Marta; SANTIAGO, Vinícius. 'Anjo Negro': As Fundações Racistas do Estado no Brasil. 

Texto disponível nas bases dados da Biblioteca do Campus Osasco. 

Kurtz, Lahis Pasquali; Cella, José Renato Gaziero. A Perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre 

Discurso Racista: Análise Crítica. Texto disponível nas bases dados da Biblioteca do Campus Osasco. 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; CANDAU, Vera Maria Ferrão. Pedagogia Decolonial e Educação 

Antirracista e Intercultural no Brasil. Texto disponível nas bases dados da Biblioteca do Campus Osasco. 

SILVA DE MELO, Miguel Angelo. Crítica aos estereótipos e ideias racistas no Brasil sob o prisma dos 

estudos Pós-coloniais. Texto disponível nas bases dados da Biblioteca do Campus Osasco. 

Vergne,Celso de Moraes; Vilhena,Junia de; Zamora,Maria Helena; Rosa,Carlos Mendes.  A Palavra é... 

Genocídio: A Continuidade de Práticas Racistas no Brasil. Texto disponível nas bases dados da 

Biblioteca do Campus Osasco. 

VITALE, Denise; NAGAMINE, Renata (orgs.).  Gênero, Direito e Relações Internacionais Debates de 

um Campo em Construção.  Texto disponível nas bases dados da Biblioteca do Campus Osasco 
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