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Primeiro Semestre 2020 
 Período diurno 
Terça-Feira 
MATUTINO 
10:15h às 11:55h  
 
Horário: Terça-feira    
NOTURNO 
21:35h às 23:15h  
 
21:35  h às  23:15  hrs 

NPJ III Impactos das Mudanças Climáticas e 
Aquecimento Global nos Direitos Humanos 
 

 
EMENTA  
 
Professor Nelson Saule Júnior 
 
 
O estudo dos instrumentos jurídicos de combate ao aquecimento global (efeito estufa) e 
enfrentamento das mudanças climáticas  vem nos últimos anos despontando como uma das mais 
novas e requisitadas áreas do conhecimento jurídico, oferecendo um amplo campo de atuação 
para os profissionais do Direito, diante da relevância da questão para a comunidade internacional. 
Em uma economia globalizada, as exigências e preocupações da comunidade internacional com 
relação os impactos do  aquecimento global esta cada vez mais conectada com as condições de 
vida do planeta e da humanidade. Nesse contexto é importante um aprendizado sobre como 
podemos atuar no campo do direito com relação aos impactos que as mudanças climáticas e 
aquecimento global tem gerado nos direitos humanos O curso visa a proporcionar ao aluno 
conhecimentos acerca do estágio de aplicação dos  principais instrumentos de enfrentamento e 
adaptação as mudanças climáticas e aquecimento global que estão impactando os direitos 
humanos , abrangendo: 
  a)Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) 
 b ) A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os Direitos Humanos 
c) Nova Agenda Urbana 
 b) A Política Nacional  de Mudanças Climáticas – Plano Nacional de Mudanças Climáticas 
 c) Direitos Humanos e Políticas Públicas de Combate ao Aquecimento Global: política nacional 
de mobilidade urbana, de resíduos sólidos ,  Políticas de preservação de unidades de 
conservação , Direito à Agua  - Política de Recursos Hídricos 
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Analisar os marcos legais  nacional e institucionais internacionais  sobre o desenvolvimento 
sustentável das cidades como  a Agenda 2030 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – 
ODS , a Nova Agenda Urbana aprovada   na III Conferencia Global das Nações Unidas sobre 
Assentamentos Humanos  - Habitat III em 2016 e os compromissos assumidos na COP 21 – Paris 
2015, e os desafios existentes em razão do processo de urbanização mundial .tendo como foco 
os direitos humanos  
Mais da metade da população mundial vive hoje em cidades , uma parte susceptível de atingir 70 
por cento em 2050. 90 por cento do crescimento da urbanização vem de países em 
desenvolvimento, como resultado do rápido crescimento econômico e da migração crescente das 
zonas rurais para as áreas urbanas.  
 
Avaliar as experiências internacionais ,  nacionais  e locais voltadas a  combater as mundaças 
climáticas e o aquecimento global   e os seus impactos nos direitos humanos. 
Avaliar a aplicação das politicas públicas nacionais de proteção ao meio ambiente, em especial 
Política Nacional  de Mudanças Climáticas, de mobilidade urbana, de resíduos sólidos, de 
florestas, de urbanização de áreas de risco ocupadas por população de baixa renda, e de 
proteção e uso da água –recursos hídricos 
 
Avaliar a situação das  recentes Queimadas  na Região da Amazonia. 
 
 
 
 
METODOLOGIA  
O Programa do curso será desenvolvido por meio de  aulas voltadas ao desenvolvimento  de 
atividades práticas de orientação e educação  e advocacia em direitos humanos  , utilizando 
diversas formas de comunicação  como documentários, vídeos, fotos e imagens colocando o 
aluno em contato com o exercício prático das atividades desenvolvidas. 
O curso visa a proporcionar ao aluno  conhecimentos e reflexões  acerca dos  
instrumentos  internacionais e nacionais  direcionados ao enfrentamento dos impactos 
das mudanças climáticas e aquecimento global que afetam em especial grupos sociais 
vulneráveis , e de   desenvolvimento sustentável das cidades , do papel dos organismos 
internacionais , dos governos nacionais e locais , bem como  da sociedade civil no 
combate das mudanças climáticas e o aquecimento global .Também visa promover  a 
capacidade dos alunos de formulação de proposições para a  Implementação em nosso 
país da Agenda  2030 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS e da  Nova Agenda 
Urbana, bem como  para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas e 
aquecimento global. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 
Princípios Norteadores para o Enfrentamento das Mud anças Climáticas e os seus Impactos 
nos direitos Humanos  -  
Da Aplicação dos  Princípios e Ferramentas Constitucionais sobre o Meio Ambient e Direitos 
Humanos  e  na Constituição Federal de 1988 
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Da responsabilidade do Estado Brasileiro sobre as Mudanças Climáticas  - Da Política Nacional 
de Mudanças Climáticas  
 
Cidades Sustentáveis  , Meio Ambiente e Direitos humanos 
 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Papel da Democracia Participativa e Cidadania no 
Enfrentamento das Mudanças Climáticas e Aquecimento Global  
 
A Política Nacional de Mobilidade Urbana 
 
Direito à Agua e Política Nacional de Recursos Hídricos 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Análise de Experiências de Planos e Projetos de Resíduos Sólidos 
 
O papel do Licenciamento  sobre  os Projetos de Grande Impacto  Ambiental e Urbano 
Do Estudo de impacto Ambiental e do Estudo de Impacto de Vizinhança 
 
Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas em Regiões Litorâneas 
 
O Direito à Moradia nos Assentamentos de Baixa Renda e Sustentabilidade Ambiental Mudanças 
climáticas e risco de desastres: Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Gestão de áreas 
de risco ocupadas para fins de moradia 
 
Das Declarações e Agendas Internacionais – Agenda 2030 – Objetivos do Desenvolvimento  
Sustentável e Nova Agenda Urbana 
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Documentos 
Objetivos  do Desenvolvimento Sustentável (ODS)  Agenda  2030 
 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) 
Acordo de Paris   2015 
 
Nova Agenda Urbana https://www.habitat3.org/draft_new_urban_agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – AVALIAÇÃO: 

 
Critérios de Avaliação dos Alunos 
A avaliação semestral dos alunos será feita através de atividades práticas  realizadas em salas de aula , elaboração 
e apresentação  de estudos  ou pesquisas  de forma  individual ou  por grupos de alunos  em sala de aula com  
peso 3 para a nota final, bem como de duas  provas escritas  com peso 7 para a nota final 
 

 

 
 

 


