
                                                         

 
PLANO DE CURSO  

 
DISCIPLINA: PRU014– INSTITUIÇÕES JURÍDICAS E ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 
PERÍODO LETIVO: 2022.1 (de 11/04 a 06/08) 
PROFESSORAS: CLAUDIA PAIVA (claudiapaiva@ippur.ufrj.br) 
MARIA WALKÍRIA CABRAL (mwcabral@ippur.ufrj.br) 
HORÁRIOS: Terças e quintas-feiras – 15h30 – 17h10 
 
Ementa 
Introdução às instituições jurídicas e econômicas no sistema internacional. Fontes e personalidade jurídica 
internacional. Sistema financeiro e comércio internacional. Blocos regionais. 
 
Objetivos 
Possibilitar ao aluno uma visão e compreensão geral da ordem jurídica internacional. Desenvolver a 
capacidade dos alunos para interpretar as relações entre sujeitos de direito internacional. Identificar o 
crescimento teórico dos alunos em relação as especificidades do direito internacional e do direito econômico 
internacional. Estabelecer uma relação entre as instituições jurídicas e econômicas no sistema internacional. 
 
PROGRAMA  
1. Introdução ao Direito Internacional Público. 

a. Sociedade vs Comunidade 
b. Origens históricas do Direito Internacional 
c. De Wesphália à Conferência de São Francisco 
d. Fundamentos do Direito Internacional.  

2. Fontes de Direito Internacional 
3. Personalidade Jurídica Internacional.  

a. Estados Nacionais 
b. Organizações Internacionais  
c. Indivíduos 

4. Sistema financeiro e comércio internacional 
5. Blocos regionais. 

 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

• Os(as) alunos(as) terão os pontos do semestre distribuídos em atividades em sala e um trabalho em 
grupo.  

• Aprovação antecipada: média do semestre igual ou superior a 7,0 (sete).  
• Reprovação antecipada: média do semestre igual ou inferior a 3,0 (três).   
• Prova Final (PF): para alunos com média do semestre entre 3,0 (três) e 7,0(sete). 
• Média final para quem fez PF: 60% da média do semestre somado a 40% da nota obtida na PF. 
• Aprovação após PF: nota 5 ou mais na média final. 
• Reprovação após PF: nota abaixo de 5 na média final 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

• Filmes, documentários, acórdãos, legislações, livros e textos serão indicados ao longo das aulas, com 
antecedência e devem ser assistidos/lidos para a aula indicada. Essas referências farão parte das 
atividades avaliativas. Ou seja, as referências bibliográficas devem ser estudadas, sob pena de não 
compreensão da matéria. Assistir às aulas não é por si só suficiente.  



                                                         

• Outras referências não expostas nesse plano poderão ser indicadas ao longo do semestre. 
• O cronograma poderá ser alterado ao longo do semestre, casos em que novo cronograma será 

disponibilizado no sistema. Fique sempre atenta/o à versão mais recente. 
• Slides não são apostilas e não apresentam o conteúdo integral do curso. Slides são apenas mais um 

instrumento para as aulas e estudos em casa, como o lápis e a borracha ou o caderno. 
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