PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
MBA EM DIREITO INTERNACIONAL E DIPLOMACIA

Apresentação
O curso MBA em Direito Internacional e Diplomacia é um curso que atende aos
requisitos definidos pelo Ministério da Educação para cursos de pós-graduação
lato sensu em nível de especialização. O curso possui as características e
estrutura apresentadas a seguir.

Objetivos
O objetivo do curso é oferecer a preparação necessária para os profissionais e
acadêmicos que buscam se apropriar dos elementos chave no conhecimento
do Direito Internacional e da Diplomacia.
Seus objetivos específicos são:
• Apresentar os devidos instrumentos teóricos e práticos que
envolvem a atuação profissional no âmbito do Direito
Internacional Público e da Diplomacia;
• Propiciar aos alunos uma visão abrangente dos agentes e da
estrutura que permeiam o sistema internacional e como se dá a
aplicação do Direito Internacional Público e das negociações
diplomáticas;
• Preparar os alunos para que sejam capazes de desenvolver
análises do contexto internacional e oferecer soluções seguras
quanto às conjunturas trabalhadas.
• Fornecer subsídios que contribuam para o assessoramento em
questões diplomáticas que envolvem o Direito Internacional
Público.
A quem se destina
Profissionais com ensino superior completo, interessados em desenvolver
conhecimentos sobre Direito Internacional Público e Diplomacia que estejam
atuando ou desejem atuar nas funções e áreas abaixo descritas:
Acadêmicos, Advogados, Bacharéis em Direito, Relações Internacionais,
Ciência Política, candidatos ao concurso do Itamaraty, empresas
multinacionais, terceiro setor, setor público, consultoria em assuntos
internacionais, entre outros.

Perfil que se espera do egresso
O MBA em Direito Internacional e Diplomacia foi concebido e estruturado com
o objetivo de formar profissionais aptos a desenvolver análises do contexto
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internacional e prestar o assessoramento em questões diplomáticas que
envolvem o Direito Internacional Público.
Serão profissionais que possuirão uma formação com sustentação técnica,
postura ética reflexiva, autonomia intelectual, comprometidos com as
transformações sociais e qualificados para o exercício na área do Direito
Internacional Público e da Diplomacia.
Constituem os pilares da formação do egresso da Universidade Candido
Mendes:
• a compreensão das questões científicas, técnicas, sociais e
econômicas da produção, observados níveis graduais do
processo de tomada de decisão;
• o desenvolvimento de aptidões para gestão qualitativa e
adequada;
• o exercício da capacidade de assimilação de novas informações;
• a flexibilização intelectual e adaptabilidade contextualizada no
trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação de gestores;
• a compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos,
culturais e políticos do País, fundamentais ao exercício da
cidadania e da profissão.

Coordenadoras
Alexandria Alexim
OAB RJ 131.974
● Doutora em Ciência Política pelo IUPERJ - Instituto Universitário de
Pesquisas do Rio de Janeiro - Universidade Cândido Mendes.
● Mestre em Relações Internacionais pelo Centro Brasileiro de Estudos LatinoAmericanos.
● Professora titular da UCAM Universidade Candido Mendes nos Cursos de
Relações Internacionais e de Direito nos Campus Ipanema, Centro, Bangu,
Santa Cruz, Niterói e Campos dos Goitacazes, atuando nas seguintes áreas:
Direito Internacional Público e Privado, Direitos Humanos, Introdução à Ciência
do Direito e Ciência Política, Assuntos Estratégicos e Relações Internacionais
da América Latina.
● Professora convidada do curso de pós graduação da UERJ - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro das disciplinas de Biodireito, Bioética e Organizações
Internacionais.
● Professora visitante da Universidade de Belgrano - Argentina, UNAM Universidade Nacional Autônoma do México e da Universidade de Extremadura
- Espanha. Professora de cursos de Pós Graduação da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro - UERJ e da Maritime Law Academy. Pesquisadora em
Direito Internacional. Pesquisadora em Biodiversidade, Desenvolvimento
Sustentável e as consequências da Biopirataria na América Latina.
● Membro da ABDI - Associação Brasileira de Direito Internacional e do
Conselho Científico da mesma instituição. Membro da LIMAA - Liga Mundial de
Advogados Ambientalista A.C. Membro da FISAT. Membro do Instituto de
Direitos das Mulheres, Cultura e Igualdade de Gêneros da Associação
Iberoamericana de Direito, Cultura e Ambiente.
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● Conferencista Internacional em Biodiversidade, Desenvolvimento Sustentável
e aos problemas relacionados à prática da Biopirataria na América Latina.
● Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5446898913842762
Elany Almeida de Souza
Advogada e Internacionalista
OAB-DF 61.101
● Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército - Instituto Meira Matos/
PPGCM/ECEME/IMM.
● Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM.
● Especialista em Direito Civil e Metodologia do Ensino Superior pela
Universidade do Sul de Santa Catarina/UNISUL.
● Bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa
Maria /UFSM.
● Bacharela em Direito pela Faculdade de Rondônia - FARO.
● Advogada aprovada pela OAB/RO em 2004, atuou de dezembro daquele ano
até julho de 2010, como Assessora Jurídica da Procuradoria e Corregedoria do
Ministério Público do Estado de Rondônia-MP/RO. Foi também estagiária
concursada por dois anos, nesta mesma Instituição, portanto com experiência
na área do Direito Público e Privado, atuando principalmente nos seguintes
temas: combate à improbidade administrativa, ação civil pública, ação popular,
legislação de drogas, consumidor, legislações especiais, infância e juventude,
direito civil, tributário, direitos humanos, responsabilidade por dano ambiental,
dentre outras áreas afins.
● É pesquisadora acadêmica dos seguintes grupos com registro no CNPq:
Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional
Contemporânea - GEPPIC - Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC.
Observatório do Estado (UFSC). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em
Propriedade Intelectual na Contemporaneidade (GPPIC) Universidade Federal
de Santa Maria/UFSM. Pesquisadora do Laboratório de Estudos de Defesa LED - Escola de Comando e Estado Maior do Exército - ECEME.
● Desenvolve pesquisas nas áreas com pertinência temática em Relações
Internacionais; Política Internacional; Estudos da Paz e da Guerra. Segurança
Internacional; Política Externa; Cooperação e Integração Regional;
Organizações Internacionais; Direito Internacional Público, Direitos Humanos,
Políticas Públicas e Governança do Meio Ambiente.
● Membro da Comissão Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB/DF no
triênio 2019-2021.
● Membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB/DF no triênio
2019-2021.
● Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7996952631283123
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Estrutura do Curso e Disciplinas oferecidas
O conteúdo específico e didático-pedagógico será distribuído em cinco
módulos, com 3 disciplinas de 24h em cada um, reunindo atividades teóricopráticas interativas e de pesquisa, conforme descritos a seguir:
Módulo 1 – Direito Internacional, Direito Internacional dos Direitos Humanos e
Metodologia de Pesquisa.
• Teoria Geral do Direito Internacional, Sistema Global e Regionais
de Proteção Internacional dos Direitos Humanos.
• Direito e Política Internacional do Meio Ambiente e a Governança
Climática.
• Metodologia de Pesquisa
Módulo 2 - Sistema Internacional, Agentes, Estruturas e Dinâmicas Globais.
• Teoria das Relações Internacionais, Sociedade internacional
Atores e Agendas.
• Organizações Internacionais - sistema global, regional e Regimes
Internacionais.
• Dinâmicas de Poder (soft, smart e hard power), Geopolítica e
Gestão dos Conflitos Internacionais.
Módulo 3 - Cooperação, Responsabilidade Internacional e Accountability.
• Responsabilidade Internacional – Perspectiva do Estado, do
Indivíduo e das Organizações.
• Cooperação Jurídica Internacional e Cooperação nas Relações
Internacionais.
• Operações de Paz, Intervenções Militares, Humanitárias e as
respectivas
Responsabilidade
de
Proteger
(R2P)
e
Responsabilidade ao Proteger (RwP).
Módulo 4 - Direito Internacional Penal, Direito Penal Internacional e os Estudos
da Paz e da Guerra.
• Guerra, Neutralidade e o Sistema de Segurança Internacional.
• Direito Internacional dos Conflitos Armados, o Tribunal Penal
Internacional e o Direito Penal do Inimigo.
• O Direito Internacional faces aos temas emergentes: Terrorismo,
Guerras
Híbridas,
Cibersegurança,
Ciberdefesa
e
Ciberdiplomacia.
Módulo 5 - Política Internacional, Pensamento Estratégico e Diplomacia Global.
• Política Internacional Contemporânea
• Pensamento Estratégico e Política Externa.
• Relações Diplomáticas, Consulares, Solução Pacífica de
Controvérsias Internacionais, Mediação de Conflitos e Construção
da Paz.
Observação: As aulas acontecerão predominantemente a cada 15 dias,
visando ocupar no máximo dois finais de semana por mês, às sextas feiras no
período noturno de 19h as 22h e aos sábados, das 8h às 12h e de 13h às 18h.
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Do método de ensino-aprendizagem
Este curso foi desenvolvido com perspectiva do aluno na centralidade no
processo de aprendizado. O planejamento das atividades estimula a
participação ativa e o engajamento do aluno em cada disciplina. São requisitos
para o bom aproveitamento do aluno, tanto a presença e pontualidade nas
atividades síncronas quanto o preparo prévio para as atividades em ambiente
virtual.
É também esperado do aluno uma postura participativa e contributiva,
capacidade de ouvir o outro, fazendo perguntas construtivas e comentários
que demonstrem capacidade reflexiva e expressiva, contribuindo e acelerando
o aprendizado coletivo.
Dessa forma, o curso poderá contar com múltiplos métodos ativos de ensinoaprendizagem:
• Exposição dialogada e coletiva;
• Casos de ensino em grupo com preparação individual prévia;
• Exercícios de autoaprendizagem e avaliações individuais.
Para os encontros de ensino à distância, serão utilizadas plataformas e
ferramentas de ensino e disponibilizado acesso aos alunos. As plataformas,
ferramentas e ambientes virtuais de aprendizagem serão indicados pela
UCAM.

Da admissão e matrícula
Compete à UCAM realizar a seleção dos candidatos, com base na análise
curricular que será encaminhada para a Coordenação do Curso.
Sendo aprovado no processo seletivo, no ato da matrícula, além de 01 (uma)
foto 3x4, deverão ser solicitados aos candidatos os seguintes documentos:
• Cópia autenticada do Diploma de Ensino Superior;
• Cópia autenticada do Histórico Escolar;
• Cópia do documento de identidade e CPF autenticado;
• Cópia do comprovante de residência;
• Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível on-line;
• Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
No início do curso, o aluno receberá cópia da Programação, Regulamento e
Manual do Aluno, onde devem ser contidas, obrigatoriamente, as seguintes
informações:
• O nome, os objetivos e o público-alvo do curso;
• O tipo de curso e de certificação;
• A relação de disciplinas com suas respectivas ementas e
programas;
• A carga horária de cada disciplina e a carga horária total do
curso;
• Os critérios de avaliação;
• Os critérios para cancelamento, desligamento de curso e
cumprimento de disciplinas;
• O prazo máximo para conclusão do curso;
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•

Um passo a passo de acesso ao ambiente virtual de
aprendizagem e do Portal do Aluno;
A matrícula no curso será efetivada mediante a apresentação de toda
documentação descrita acima e o pagamento da 1ª mensalidade.

Da certificação
O Certificado de Especialização do MBA em Direito Internacional e Diplomacia
será fornecido aos alunos que atenderem aos requisitos de frequência mínima
de 75% em cada disciplina; de aproveitamento com nota igual ou superior a
7,0 (sete) em cada disciplina; e o desenvolvimento de um Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), individual, que obtenha nota mínima de 7,0 (sete)
somente em caso do aluno ter optado por fazer TCC.

Da duração do curso
O MBA em Direito Internacional e Diplomacia tem uma carga horária de 360
horas, com duração estimada de 12 meses. Caso o aluno tenha contratado o
TCC, este deverá ser finalizado em até 4 meses após o término das
disciplinas, sem ultrapassar o prazo máximo do curso definido no
Regulamento do Curso. Este prazo contempla a orientação, o
desenvolvimento e a apresentação do trabalho.

Valor do investimento
O Curso de MBA em Direito Internacional e Diplomacia possui valor de
investimento de 22 parcelas de R$ 375,00 sendo a primeira no ato da
matrícula.
*Caso o aluno deseje realizar o TCC ao final do curso, deverá contratar tal
disciplina à parte do valor acima mencionado.
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