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CONHEÇA O CURSO CEI

Fundado no ano de 2013, o CEI iniciou as suas atividades oferecendo cursos
preparatórios para concursos das Defensorias Públicas.
Com mais de 8 anos de atuação, o CEI é referência no ensino do Direito, é
referência no ensino do Direito e destaca-se pelos excelentes índices de
aprovação, atuando:


nos ramos de cursos preparatórios para concursos,



publicação de livros jurídicos,



manutenção de uma plataforma de marketplace (CEI Acadêmico) e,



a partir de 2019, por meio de uma pessoa jurídica criada exclusivamente
para esse fim, também no âmbito dos cursos de pós-graduação lato
sensu (especialização), certificados por instituições de ensino autorizadas
pelo MEC.

Com preocupação social e buscando a excelência no ensino, o CEI se destaca
pela distribuição de bolsas de estudo para pessoas negras e pessoas com
deficiência, sendo reconhecido, ainda, pela qualidade dos seus cursos.

cursocei.com

ceiacademico.com

editoracei.com
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1.

BREVE HISTÓRICO

O curso de pós-graduação em Direitos Humanos tem como principal objetivo:


Oferecer aos alunos a construção de uma visão abrangente, crítica e
atualizada dos principais temas que compõem o Direito Internacional dos
Direitos Humanos.

Este Projeto Pedagógico tem como finalidade servir como um manual do aluno
do nosso curso de pós-graduação, veiculando informações gerais e também
específicas sobre a programação, entrega do certificado de conclusão do curso,
diretrizes para elaboração do TCC etc.
Contato do professor Caio Paiva, coordenador-geral dos cursos de pósgraduação do CEI, para dúvidas, críticas e considerações de um modo geral
sobre assuntos acadêmicos: profcei.caiopaiva@gmail.com
Contato da administração-geral do CEI, exercida por Renan Paiva, para
dúvidas e orientações sobre assuntos administrativos: poscursocei@gmail.com
2.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

1. Fazendo pesquisa em direitos humanos
2. História dos direitos humanos
3. Teoria geral dos direitos humanos
4. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional
5. Sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos
6. Meio ambiente e direitos humanos
7. Direitos humanos das mulheres
8. Direitos humanos das pessoas LGBTQIA+
9. Direitos humanos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência
10. Direitos humanos das pessoas negras
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11. Direitos humanos dos povos indígenas
12. Direitos humanos das crianças
13. Direitos humanos dos migrantes e refugiados
14. Teorias críticas dos direitos humanos
15. Processo penal e direitos humanos na jurisprudência do sistema
interamericano
16. Política externa e direitos humanos
17. Justiça Penal Internacional
18. Liberdade de expressão e o Direito Internacional dos Direitos Humanos
19. Prática do litígio no sistema interamericano

3.

COMO VOCÊ VAI APRENDER

3.1. AULAS EM VÍDEO:
Como regra, as Aulas são gravadas anteriormente e disponibilizadas na área do
aluno conforme o cronograma. Eventualmente, as Aulas podem ser transmitidas
ao vivo, quando os alunos serão notificados com antecedência para acompanhar,
sendo que, caso não consigam, poderão assistir depois as Aulas pela área do
aluno.
3.2. PLATAFORMA DE ENSINO PRÓPRIA:
Adotamos uma plataforma de ensino própria, com todos os recursos que os
alunos precisam para uma boa experiência acadêmica, como opção de marcar a
Aula como assistida, possibilidade de assistir a Aula de forma mais acelerada,
acesso por qualquer dispositivo etc.
3.3. AULAS COM RESUMOS ESCRITOS:
Todas as Aulas são acompanhadas de um resumo escrito (publicados em até 3
dias após a disponibilização da Aula), com indicação de leituras complementares.
4.

PÚBLICO A QUEM SE DESTINA
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Nosso curso de pós-graduação se destina a todo(a)s com ensino superior
(graduação) completo, de diferentes áreas – mas principalmente do Direito –,
que buscam estudar mais amplamente a matéria.
5.

PROGRAMAÇÃO

Nosso curso de pós-graduação começa em setembro de 2022 e se encerra em
dezembro de 2023, com um mês de intervalo de fim de ano. Semanalmente,
sempre às segundas-feiras, serão disponibilizadas novas aulas na área do aluno
conforme o cronograma.
Ao final de cada módulo, temos um trabalho para avaliação de conhecimento,
que será online, em questões de certo ou errado. As aulas do módulo seguinte
somente são disponibilizadas para o aluno que for aprovado na avaliação do
módulo anterior, com pontuação igual ou superior a 70%.
6.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E CONCURSO DE MONOGRAFIAS

6.1. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO TCC
Caso o aluno faça a opção por elaborar o TCC, deverá observar as seguintes
diretrizes:


A supervisão/orientação do trabalho será realizada pelo professor Caio
Paiva, disponível pelo e-mail profcei.caiopaiva@gmail.com



O trabalho deve ser composto por no mínimo 15 páginas no caso de
artigo e 60 páginas no caso de monografia, excluindo elementos pré e
pós textuais.



O texto deve ser desenvolvido em Word, com fonte Times New Roman,
tamanho 12 e com espaçamento entre linhas de 1,5, devendo conter no
mínimo 10 referências bibliográficas no caso de artigo e 20 referências
bibliográficas no caso de monografia.



O assunto do TCC deve tratar de algum tema que envolve assuntos
relacionados à matéria da especialização.

cursocei.com
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A correção do TCC será realizada pelo professor-coordenador, que dispõe
do prazo de 60 dias, contado do recebimento, para realizar a correção. O
TCC somente pode ser enviado ao professor-coordenador após a Aula de
encerramento.



Será considerado aprovado o aluno que obter, no TCC, a pontuação
mínima de 7 pontos (valendo 10). Em caso de reprovação, o aluno disporá
de mais 45 dias para proceder com as correções e melhorias no texto e,
assim, submeter seu trabalho para nova avaliação.

6.2. REGRAS DO CONCURSO DE TCC


Observância das informações anteriores no que couber.



O trabalho deve ser composto de, no mínimo, 80 páginas, excluindo
elementos pré e pós textuais.



Os trabalhos serão avaliados pelo professor-coordenador.

6.3. PREMIAÇÃO
Serão premiados três trabalhos (se forem identificados três trabalhos de
destaque).


O primeiro colocado receberá o valor de R$ 3 mil reais;



O segundo colocado receberá o valor de R$ 1 mil reais;



E o terceiro colocado receberá o valor de R$ 500 reais.

Os três colocados terão o seu trabalho publicado pela Editora CEI.
6.4. PRAZO DE ENVIO DO TCC E RESULTADO DO CONCURSO
O TCC – seja na modalidade artigo ou monografia – deve ser enviado para o
professor-coordenador em até 6 meses após a aula de encerramento.
Ultrapassado o prazo regular para entrega do TCC, previsto no calendário do
curso, poderá o ESTUDANTE solicitar a prorrogação de envio do TCC por período
máximo equivalente de mais 90 (noventa) dias.
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O resultado do concurso de monografias será anunciado em até 2 meses após o
fim do prazo para envio dos trabalhos.
7.

SOLICITAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Constituem condições cumulativas para a obtenção do certificado de
conclusão do curso, expedido pela instituição de ensino certificadora (Faculdade
CERS):
a. realizar a entrega da documentação exigida, e devidamente regularizada;
b. a aprovação em todas as disciplinas do curso, que estarão disponíveis no
ambiente de aprendizagem do curso.
O ESTUDANTE deverá observar e cumprir todos os requisitos.
7.1. SOLICITAÇÃO DOS CERTIFICADOS
No caso dos alunos que OPTAREM pela realização do TCC: o certificado poderá
ser solicitado 3 dias após a aprovação pelo professor-coordenador do curso.
O Estudante poderá realizar a solicitação da emissão de seu certificado de
conclusão de pós graduação, sem que necessariamente tenha realizado o TCC,
nos moldes da resolução conjunta no 01/2018 do MEC, deixando claro no
momento da solicitação que não irá realizar o Trabalho de Conclusão.
IMPORTANTE:
a. As solicitações deverão serem feitas unicamente através da plataforma online
da área do aluno.
b. Caso o aluno opte por realizar a solicitação do certificado de conclusão de
curso, sem ter elaborado o TCC, o mesmo não poderá solicitar o certificado
novamente pleiteando a inclusão das informações do Trabalho de Conclusão,
como tema e nota.
7.2. PRAZO DE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS

cursocei.com
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Os certificados de conclusão serão emitidos e enviados em modo digital com o
devido código de autenticação, em até 60 dias após a solicitação. Caso o (a)
aluno (a) queira receber a via física, será cobrada taxa administrativa.
8.

ESTÁGIO

Embora não seja exigido pelo MEC, há a possibilidade de o aluno estagiar em
outras instituições, podendo ser celebrado convênios e acordos de cooperação
com órgãos interessados. Para dúvidas sobre celebração de convênios e acordos:
poscursocei@gmail.com
9.

COORDENAÇÃO

A coordenação deste curso de pós-graduação está sob a responsabilidade do
professor CAIO PAIVA.
Caio Paiva | Foi defensor público federal (2013-2021). É
especialista em Ciências Criminais e professor de Direito
Processual Penal e Direitos Humanos. Também é coordenador
dos cursos de pós-graduação do CEI em Direitos Humanos e em
Direito Processual Penal.

Autor do livro: Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos

10. CRONOGRAMA COMPLETO
AULA INTRODUTÓRIA
[12/09/2022] Aula introdutória
AULAS MAGNAS DE ABERTURA
[19/09/2022] Aula magna 1 – A Corte Interamericana de Direitos Humanos como
Tribunal Constitucional | Siddharta Legale
cursocei.com
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[19/09/2022] Aula magna 2 – Estado de Direito constitucional e convencional |
Flávia Piovesan
MÓDULO 1 – FAZENDO PESQUISA EM DIREITOS HUMANOS | CAIO PAIVA
[26/09/2022] Aula 1 – Uma breve apresentação da disciplina Direito Internacional
dos Direitos Humanos
[26/09/2022] Aula 2 – Fontes importantes
[26/09/2022] Aula 3 – Pesquisa de jurisprudência internacional
[03/10/2022] Aula 4 – Alguns tipos de trabalhos de conclusão de curso em
Direitos Humanos
[03/10/2022] Aula 5 – Planejamento e execução de um trabalho de conclusão de
curso
MÓDULO 2 – HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS | RAQUEL LIMA
[10/10/2022] Aula 6 – Uma introdução à história dos direitos humanos
[10/10/2022] Aula 7 – História dos direitos humanos pré-Segunda Guerra
Mundial
[17/10/2022] Aula 8 – História do sistema global e do surgimento dos sistemas
regionais
[17/10/2022] Aula 9 – História do sistema interamericano
[24/10/2022] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 2
MÓDULO 3 – TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS | ANDRÉ DE
CARVALHO RAMOS
[31/10/2022] Aula 10 – Conceito, terminologia, estrutura e fundamentação dos
direitos humanos. Dignidade humana. Aspectos gerais da interpretação dos
direitos humanos. Princípio da proporcionalidade. Conteúdo essencial. Reserva
legal. Efeito backlash
[31/10/2022] Aula 11 – Os três eixos da proteção internacional dos direitos
humanos: uma introdução ao DIDH, ao DIH e ao DIR
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[07/11/2022] Aula 12 – O Brasil e o DIDH. Processo de formação e incorporação.
Controle de convencionalidade
[07/11/2022] Aula 13 – Fontes do Direito Internacional. Tratados. Interpretação
[14/11/2022] Aula 14 – Características dos direitos humanos no Direito
Internacional
[14/11/2022] Aula 15 – Responsabilidade internacional do Estado
[21/11/2022] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 3
[23/11/2022] Aula ao vivo de revisão e resolução de dúvidas com o professor
Caio Paiva
MÓDULO 4 – DIREITOS HUMANOS E O DIREITO CONSTITUCIONAL
INTERNACIONAL | FLÁVIA PIOVESAN
[28/11/2022] Aula 16 – A Constituição brasileira de 1988 e o processo de
democratização

no

Brasil:

institucionalização

dos

direitos

e

garantias

fundamentais e princípios que regem as relações internacionais
[28/11/2022] Aula 17 – Tratados internacionais de direitos humanos: processo de
formação, hierarquia, incorporação e impacto no Direito interno brasileiro
[05/12/2022] Aula 18 – O Brasil e o sistema internacional de proteção dos
direitos humanos: agenda internacional e afirmação dos direitos humanos como
tema global
[05/12/2022] Aula 19 – Limites e possibilidades da advocacia do Direito
Internacional dos Direitos Humanos no Brasil: uma breve análise dos casos
contra o Brasil no sistema interamericano
[05/12/2022] Aula 20 – O Direito Internacional dos Direitos Humanos e a
redefinição da cidadania no Brasil
[12/12/2022] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 5
MÓDULO 5 – SISTEMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS | CAIO PAIVA
[16/01/2023] Aula 21 – Introdução aos sistemas internacionais de proteção dos
direitos humanos
[16/01/2023] Aula 22 – Sistema global: histórico, estrutura orgânica e estrutura
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normativa
[23/01/2023] Aula 23 – Sistema global: órgãos e mecanismos extraconvencionais
[23/01/2023] Aula 24 – Sistema global: órgãos e mecanismos convencionais
[23/01/2023] Aula 25 – Sistema global: outros assuntos importantes e principais
desafios no contexto da ONU
[30/01/2023] Aula 26 – Sistema interamericano: histórico, estrutura orgânica e
estrutura normativa
[30/01/2023] Aula 27 – Sistema interamericano: Comissão Interamericana de
Direitos Humanos
[06/02/2023] Aula 28 – Sistema interamericano: Corte Interamericana de Direitos
Humanos
[06/02/2023] Aula 29 – Sistema interamericano:competências contenciosa e
consultiva da Corte IDH
[06/02/2023] Aula 30 – Sistema interamericano: medidas de urgência
[13/02/2023] Aula 31 – Sistema interamericano: processo de apuração da
responsabilidade internacional do Estado
[13/02/2023] Aula 32 – Sistema interamericano: Defensoria Interamericana
[13/02/2023] Aula 33 – Sistema interamericano: implementação das decisões da
Corte IDH
[20/02/2023] Aula 34 – Sistema europeu
[20/02/2023] Aula 35 – Sistema africano
[20/02/2023] Aula 36 – Um comparativo dos sistemas global e regionais de
proteção dos direitos humanos
[27/02/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 4
MÓDULO 6 – MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS | TIAGO FENSTERSEIFER
[06/03/2023] Aula 37 – Direito humano ao meio ambiente limpo e saudável:
conceitos e histórico
[06/03/2023] Aula 38 – Objetivos do desenvolvimento sustentável e normas de
direito internacional ambiental
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[13/03/2023] Aula 39 – Meio ambiente no sistema de proteção onusiano de
direitos humanos
[13/03/2023] Aula 40 – Precedentes internacionais e regionais sobre meio
ambiente e direitos humanos
[20/03/2023] Aula 41 – Litigância climática baseada em direitos humanos
[20/03/2023] Aula 42 – Racismo climático e ambiental, mudanças climáticas e
descolonização
[27/03/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 6
MÓDULO 7 – DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES | RAQUEL DA CRUZ LIMA
[03/04/2023] Aula 43 – Introdução à proteção internacional dos direitos
humanos das mulheres
[03/04/2023] Aula 44 – Comentário da jurisprudência do sistema interamericano
[10/04/2023] Aula 45 – Comentário da jurisprudência do sistema global
[10/04/2023] Aula 46 – Desafios na proteção dos direitos humanos das mulheres
[17/04/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 7
MÓDULO 8 – DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | ANNA
NORMANTON
[24/04/2023] Aula 47 – Introdução à proteção internacional dos direitos
humanos das pessoas LGBTQIA+
[24/04/2023] Aula 48 – Comentário da jurisprudência do sistema interamericano
[01/05/2023] Aula 49 – Comentário da jurisprudência dos sistemas global e
europeu
[01/05/2023] Aula 50 – Desafios na proteção dos direitos humanos das pessoas
LBTQIA+
[08/05/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 8
MÓDULO 9 – DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS IDOSAS E DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA | FLÁVIA ALBAINE
[15/05/2023] Aula 51 – Introdução à proteção internacional dos direitos
humanos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência
[15/05/2023] Aula 52 – Comentário da jurisprudência internacional sobre direitos
cursocei.com
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humanos das pessoas idosas
[22/05/2023] Aula 53 – Comentário da jurisprudência internacional sobre direitos
humanos das pessoas com deficiência
[22/05/2023] Aula 54 – Desafios na proteção dos direitos humanos das pessoas
idosas e das pessoas com deficiência
[29/05/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 9
MÓDULO 10 – DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS NEGRAS | SHEILA
CARVALHO
[05/06/2023] Aula 55 – Introdução à proteção internacional dos direitos
humanos das pessoas negras
[05/06/2023] Aula 56 – Comentário da jurisprudência internacional sobre direitos
humanos das pessoas negras
[12/06/2023] Aula 57 – Direitos humanos das pessoas negras no Brasil: pautas
prioritárias
[12/06/2023] Aula 58 – Desafios na proteção dos direitos humanos das pessoas
negras
[19/06/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 10
MÓDULO 11 – DIREITOS HUMANOS DOS POVOS INDÍGENAS | ELOY TERENA
[26/06/2023] Aula 59 – Introdução à proteção internacional dos direitos
humanos dos povos indígenas
[26/06/2023] Aula 60 – Comentário da jurisprudência internacional sobre direitos
humanos dos povos indígenas
[03/07/2023] Aula 61 – Comentário da jurisprudência nacional sobre povos
indígenas
[03/07/2023] Aula 62 – Desafios na proteção dos direitos humanos dos povos
indígenas
[10/07/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 11
MÓDULO 12 – DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS | CAIO PAIVA
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[17/07/2023] Aula 63 – Introdução à proteção internacional dos direitos
humanos das crianças
[17/07/2023] Aula 64 – Comentário da jurisprudência do sistema interamericano
sobre direitos humanos das crianças
Interrupção de atividades durante o fim de ano.
[24/07/2023] Aula 65 – Comentário da jurisprudência do sistema global sobre
direitos humanos das crianças
[24/07/2023] Aula 66 – Desafios na proteção dos direitos humanos das crianças
[31/07/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 12
MÓDULO 13 – DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES E REFUGIADOS |
DANIEL CHIARETTI
[07/08/2023] Aula 67 – Introdução à proteção internacional dos direitos
humanos dos migrantes e refugiados
[07/08/2023] Aula 68 – Comentário da jurisprudência internacional sobre direitos
humanos dos migrantes e refugiados
[14/08/2023] Aula 69 – Comentário da jurisprudência nacional sobre direitos
humanos dos migrantes e refugiados
[14/08/2023] Aula 70 – Desafios na proteção dos direitos humanos dos
migrantes e refugiados
[21/08/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 13
MÓDULO 14 – TEORIAS CRÍTICAS DOS DIREITOS HUMANOS | GABRIEL
MANTELLI
[28/08/2023] Aula 71 – Histórias subalternas e esquecidas dos direitos humanos
[28/08/2023] Aula 72 – Direitos humanos e sistemas de opressão (raça, gênero e
classe)
[04/09/2023]Aula 73 – Principais teorias críticas de direitos humanos e
possibilidades emancipatórias
[04/09/2023] Aula 74 – A crítica nos sistemas internacionais de direitos humanos:
casos e precedentes relevantes
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[04/09/2023] Aula 75 – Debates críticos em emergência: descolonização, teoria
do comum e direito antidiscriminatório
[11/09/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 14
MÓDULO 15 – PROCESSO PENAL E DIREITOS HUMANOS NA JURISPRUDÊNCIA
DO SISTEMA INTERAMERICANO | CAIO PAIVA
[18/09/2023] Aula 76 – Noções introdutórias para compreender a jurisprudência
penal do sistema interamericano
[18/09/2023] Aula 77 – Direito à liberdade pessoal
[18/09/2023] Aula 78 – Prazo razoável
[25/09/2023] Aula 79 – Juízo competente, independente e imparcial
[25/09/2023] Aula 80 – Presunção de inocência
[25/09/2023] Aula 81 – Direito de defesa
[02/10/2023] Aula 82 – Direito ao recurso
[02/10/2023] Aula 83 – Proibição de bis in idem
[02/10/2023] Aula 84 – Outros temas de processo penal na jurisprudência da
Corte IDH
[02/10/2023] Aula 85 – Obrigação de investigar, processar e punir: a Corte IDH
como um “Tribunal Penal”
[09/10/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 15
MÓDULO 16 – POLÍTICA EXTERNA E DIREITOS HUMANOS | JEFFERSON
NASCIMENTO
[16/10/2023] Aula 86 – Política externa e direitos humanos: uma introdução
[16/10/2023] Aula 87 – Atuação da política externa do Brasil no cenário
interamericano
[23/10/2023] Aula 88 – Atuação da política externa do Brasil no cenário global
[23/10/2023] Aula 89 – Destaques de pareceres em matéria de direitos humanos
de Consultores Jurídicos do Itamaraty
[30/10/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 16

MÓDULO 17 – JUSTIÇA PENAL INTERNACIONAL | FAUZI HASSAN CHOUKR
cursocei.com
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[06/11/2023] Aula 90 – Uma introdução à Justiça Penal Internacional
[06/11/2023] Aula 91 – Tribunais de Nuremberg e Tóquio
[13/11/2023] Aula 92 – Tribunais ad hoc constituídos pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas
[13/11/2023] Aula 93 – Tribunal Penal Internacional
[20/11/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 17

MÓDULO

18

–

LIBERDADE

DE

EXPRESSÃO

E

O

DIREITO

DIREITO

INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS | THIMOTIE ARAGON HEEMANN
[27/11/2023] Aula 94 – Liberdade de expressão e o DIDH
[27/11/2023] Aula 95 – Liberdade de expressão e o direito comparado
[27/11/2023] Aula 96 – Liberdade de expressão nos Tribunais Superiores
Brasileiros
[27/11/2023] Aula 97 – Liberdade de expressão e grupos vulneráveis
[04/12/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 18
MÓDULO 19 – PRÁTICA DO LITÍGIO NO SISTEMA INTERAMERICANO | CAIO
PAIVA
[11/12/2023] Aula 98 – Petição de denúncia para a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos
[11/12/2023] Aula 99 – Petição de medida cautelar para a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
[11/12/2023] Aula 100 – Petição de medida provisória para a Corte
Interamericana de Direitos Humanos
[11/12/2023] Aula 101 – Escrito de petições, argumentos e provas para a Corte
Interamericana de Direitos Humanos
[18/12/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 19
AULA FINAL DE ENCERRAMENTO
[18/12/2023] Aula de encerramento com o Coordenador

cursocei.com
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