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Direitos humanos e democracia – estudos de casos su bmetidos ao sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos 
1. EMENTA 
1.1. Apresentação do conteúdo  
Direitos Humanos e Democracia Fundamentais : fundam entos históricos e filosóficos 
dos direitos humanos; as declarações de direitos; i ntrodução ao direito 
internacional publico e ao direito dos tratados int ernacionais de direitos 
humanos; a constituição brasileira, o stf e os trat ados internacionais de direitos 
humanos;a onu e o sistema internacional de direitos  humanos; a oea e o sistema 
interamericano dos direitos humanos; a defesa da de mocracia; analise de julgados e 
casos submetidos ao sistema internacional de direit os humanos. 
1.2. Justificativa 
A escolha do tema é plenamente justificável pela pr eocupação reinante no século 
XXI com a democracia e os direitos humanos. Desde o  Patriot Act apos 11 de 
Setembro nos EUA, assim como as limitações e violaç ões a direitos de imigrantes e 
refugiados, além de inúmeros casos que remontam a u ma nova roupagem politica do 
estado de exceção dentro do comumente denominado es tado de direito merecem a 
atenção e a reflexão da academia e dos estudantes. 
1.3. Objetivo geral 
O objetivo geral do curso centra-se na premissa de que direitos humanos e defesa 
da democracia são indissociáveis, mas que atualment e encontram-se em contexto de 
vulnerabilidade institucional em varias regiões do mundo. 
Por esta razão, o curso abordará a essência dos dir eitos humanos e sua íntima 
relação com a defesa da democracia, com a análise d os casos submetidos ao sistema 
internacional de direitos humanos. 
1.4. Objetivos específicos 
Serão três os objetivos específicos do curso: 
Primeiro – apresentar aos alunos e alunas, que estã o na fase inicial do curso de 
direito, a gênese dos direitos humanos 
Segundo – compreender o funcionamento do sistema in ternacional dos direitos 
humanos e sua relação com o sistema nacional de pro teção aos direitos humanos 
Terceiro – desenvolver a capacidade de crítica a pa rtir da análise de casos 
submetidos ao sistema internacional de proteção dos  direitos humanos  
METODOLOGIA 
A metodologia aplicada ao curso compreende atividad es teóricas e práticas, dentro 
da sala de aula. Após a necessária introdução teóri ca aos temas, serão realizadas 
atividades praticas com estudo de casos concretos s ubmetidos ao sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos.  
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1o.MÓDULO 
fundamentos históricos e filosóficos dos direitos h umanos; as declarações de 
direitos;  
2O MÓDULO 
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introdução ao direito internacional publico e ao di reito dos tratados 
internacionais de direitos humanos; 
 a constituição brasileira, o stf e os tratados int ernacionais de direitos 
humanos; 
3o MÓDULO –  
a onu e o sistema internacional de direitos humanos ;  
a oea e o sistema interamericano dos direitos human os;  
4o MÓDULO –  
a defesa da democracia; carta democrática interamer icana, índice democrático 
 análise de julgados e casos submetidos ao sistema internacional de direitos 
humanos. 
Honduras  - Manuel Zelaya e Lopes Lone 
Paraguai- Fernando Lugo 
Equador- Camba Campos 
Peru-Tribunal Constitucional 
Venezuela- Lopez Mendoza 
Brasil – análise dos casos de impeachment Collor e Dilma, Favela Nova Brasilia, 
Herzog e Gomes Lund 
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DIAS E HORÁRIO DE AULAS  
As aulas serão ministradas às segundas-feiras , no período matutino , das 07:30h 
as10h, compreendendo três créditos. 
 
NÚMERO DE TURMAS 
Número máximo de turmas: 1 (uma) turma 
 


