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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 9 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

https://cursocei.com
https://ceiacademico.com
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1. BREVE HISTÓRICO

O curso de pós-graduação em Direitos Difusos e Coletivos tem como principal

objetivo:

 Oferecer aos alunos a construção de uma visão abrangente, crítica e

atualizada dos principais temas que compõem os Direitos Difusos e

Coletivos.

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 Tiago Fensterseifer, coordenador do curso de pós-

graduação em Direitos Difusos e Coletivos, para dúvidas, críticas e considerações

específicas sobre esta pós-graduação: profcei.tiagofens@gmail.com

Contato do professor Júlio Azevedo, coordenador do curso de pós-graduação

em Direitos Difusos e Coletivos, para dúvidas, críticas e considerações

específicas sobre esta pós-graduação: profcei.juliocamargo@gmail.com

Contato do professor Caio Paiva, coordenador-geral dos cursos de pós-

graduação 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. Teoria Geral do Processo Coletivo

2. Instrumentos do Processo Coletivo

3. O Processo Estrutural

mailto:profcei.tiagofens@gmail.com
mailto:profcei.caiopaiva@gmail.com
mailto:poscursocei@gmail.com
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4. O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas

5. Processo Coletivo e Temas Contemporâneos

6. Direito Ambiental

7. Direito do Consumidor

8. Direitos Fundamentais Sociais

9. Tutela Coletiva de Grupos Sociais Vulneráveis

10. Metodologia da Pesquisa em Direito e Orientações sobre Elaboração de TCC

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

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.
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5. PROGRAMAÇÃO

Nosso curso de pós-graduação começa em janeiro de 2023 e se encerra em

março de 2024, com um mês de intervalo de fim de ano. Semanalmente, sempre

às sextas-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 Tiago

Fensterseifer, disponível pelo e-mail profcei.tiagofens@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.

 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.

mailto:profcei.tiagofens@gmail.com
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 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.

O resultado do concurso de monografias será anunciado em até 2 meses após o

fim do prazo para envio dos trabalhos.
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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

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.
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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 TIAGO FENSTERSEIFER E JÚLIO AZEVEDO.

Tiago Fensterseifer | Doutor e Mestre em Direito Público pela

PUC/RS (Ex-Bolsista do CNPq), com pesquisa de doutorado-

sanduíche junto ao Instituto Max-Planck de Direito Social e Política

Social (MPISOC) de Munique, na Alemanha (Ex-Bolsista da CAPES).

Estudos em nível de pós-doutorado no MPISOC (2018-2019).

Defensor Público do Estado de São Paulo. Professor-Visitante (2021-2022) do

Mestrado e Doutorado do PPGD da UNIFOR. Professor de diversos cursos de

especialização (PUC/RS, USP/Ribeirão Preto, PUC/Rio, PUC/SP, CEI, EMERON,

MP/SC, entre outros). Autor dos livros: Curso de Direito Ambiental (3.ed. Rio de

Janeiro: GEN/Forense, 2022), Direito Constitucional Ecológico (7.ed. São Paulo:

Revista dos Tribunais/Thomson Reuters, 2019) e Curso de Direito Climático (1.ed.

Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2023, no prelo), todos em coautoria com Ingo W.

Sarlet.

Júlio Azevedo | Doutorando e Mestre em Direito Processual Civil

pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Direito

Processual Civil e bacharel pela Universidade Estadual Paulista

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Membro do Instituto Brasileiro

de Direito Processual (IBDP) e do Centro de Estudos Avançados de

Processo (CEAPRO). Coordenador do Grupo de Estudos de Direito Processual

mailto:poscursocei@gmail.com
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Civil da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (GEDPC-DPSP). Defensor

Público no Estado de São Paulo.

10. CRONOGRAMA COMPLETO

AULA INTRODUTÓRIA

[27/01/2023] Aula introdutória – Caio Paiva, Tiago Fensterseifer e Júlio Azevedo

AULASMAGNAS DE ABERTURA

[03/02/2023] Aula magna 1 – 40 anos da tutela de direitos coletivos no Direito

brasileiro: trajetória, desafiose perspectivas | Antonio Gidi

[03/02/2023] Aula magna 2 – Novo Código de Processo Civil de 2015 e Processo

Coletivo | Fredie Didier Jr.

[10/02/2023] Aula magna 3 – Código de Defesa do Consumidor, direitos

fundamentais e mínimo existencial |

[10/02/2023] Aula magna 4 – O regime convencional e constitucional de

proteção climática | Tiago Fensterseifer

PARTE 1

MÓDULO 1 – TEORIA GERAL DO PROCESSO COLETIVO

[17/02/2023] Aula 1 – Introdução ao processo coletivo | Hermes Zaneti

[17/02/2023] Aula 2 – Direitos transindividuais: visão geral/ Direitos difusos e

coletivos strictu sensu | Júlio Azevedo

[24/02/2023] Aula 3 – A tutela dos direitos individuais homogêneos | Gustavo

Osna

[24/02/2023] Aula 4 – Métodos consensuais de resolução de conflitos coletivos |

Júlio Azevedo

[03/03/2023] Aula 5 – Inquérito civil | Hugo Mazzilli

[03/03/2023] Aula 6 – Termo de ajustamento de conduta | Júlio Azevedo

[10/03/2023] Aula 7 – Princípios do processo coletivo | Júlio Azevedo

[10/03/2023] Aula 8 – Jurisdição coletiva | Rodolfo Mancuso
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[17/03/2023] Aula 9 – Competência no processo coletivo | Fernando Gajardoni

[17/03/2023] Aula 10 – Legitimidade no processo coletivo brasileiro: visão geral |

Júlio Azevedo

[24/03/2023] Aula 11 – O Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos |

Hermes Zaneti

[24/03/2023] Aula 12 – A Defensoria Pública e a defesa dos direitos coletivos |

Júlio Azevedo

[24/03/2023] Aula 13 – Legitimidade da administração pública e das associações

| Michel Souza

[31/03/2023] Aula 14 – O processo coletivo passivo | Júlio Azevedo

[31/03/2023] Aula 15 – Representatividade adequada e certificação nas ações

coletivas | João Lordelo

[07/04/2023] Aula 16 – Poderes e deveres do juiz, astreintes e a condução do

procedimento nas ações coletivas | Fernando Gajardoni

[07/04/2023] Aula 17 – Relação entre demandas coletivas e individuais | Heitor

Sica

[14/04/2023] Aula 18 – Defesa e reconvenção no processo coletivo | Heitor Sica

[14/04/2023] Aula 19 – Intervenção de terceiros no processo coletivo | Elie Eid

[21/04/2023] Aula 20 – Tutelas provisórias e astreintes | Thaís Paschoal

[21/04/2023] Aula 21 – A prova no processo coletivo | Thaís Paschoal

[28/04/2023] Aula 22 – Coisa julgada coletiva | Júlio Azevedo

[28/04/2023] Aula 23 – Liquidação e execução no processo coletivo | Gustavo

Osna

[28/04/2023] Aula 24 – Meios de impugnação da sentença no processo coletivo |

Marcelo Ribeiro

[05/05/2023] Aula 25 – Despesas processuais, multa e honorários advocatícios/

Fundos de reparação | Marcelo Ribeiro

[05/05/2023] Aula 26 – Prescrição e decadência no processo coletivo | Gustavo

Osna

[12/05/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 1
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MÓDULO 2 – INSTRUMENTOS DO PROCESSO COLETIVO

[19/05/2023] Aula 27 – Ação popular | Rodolfo Mancuso

[19/05/2023] Aula 28 – Ação civil pública | Hugo Nigro Mazzilli

[26/05/2023] Aula 29 – Mandado de segurança coletivo | Hermes Zaneti

[26/05/2023] Aula 30 – Mandado de injunção coletivo | Maurício Cunha

[02/06/2023] Aula 31 – Ação de improbidade administrativa | Landolfo Andrade

e Adriano Andrade

[02/06/2023] Aula 32 – Habeas corpus coletivo | Thiago de Araujo

[09/06/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 2

MÓDULO 3 – O PROCESSO ESTRUTURAL

[16/06/2023] Aula 33 – Os litígios coletivos: litígios de difusão global, litígios de

difusão local e litígios de difusão irradiada | Edilson Vitorelli

[16/06/2023] Aula 34 – Processo estrutural, de interesse público ou de litígio

estratégico | Júlio Azevedo

[23/06/2023] Aula 35 – Decisões estruturantes | Marco Felix Jobim

[23/06/2023] Aula 36 – Direito processual dos desastres | Hermes Zaneti

[30/06/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 3

MÓDULO 4 – O CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

[07/07/2023] Aula 37 – Políticas públicas: introdução | Maria Paula Dallari Bucci

[07/07/2023] Aula 38 – Políticas públicas: conceito, ciclos e modelos | Maria

Paula Dallari bucci

[07/07/2023] Aula 39 – Orçamento público: visão geral | Donato Volkers

[14/07/2023] Aula 40 – Planejamento público, desenvolvimento e controle

orçamentário | Donato Volkers

[14/07/2023] Aula 41 – O controle jurisdicional dos atos administrativos | Vitor

Burgo

[21/07/2023] Aula 42 – Custo dos direitos, reserva do possível e políticas públicas

| Vitor Burgo
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[21/07/2023] Aula 43 – Processo coletivo e desenvolvimento | Gaio Jr.

[28/07/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 4

MÓDULO 5 – PROCESSO COLETIVO E TEMAS CONTEMPORÂNEOS

[04/08/2023] Aula 44 – A LINDB e o processo coletivo | Edilson Vitorelli

[04/08/2023] Aula 45 – As convenções processuais e o processo coletivo |

Antonio do Passo Cabral

[11/08/2023] Aula 46 – Litigância repetitiva e ações coletivas | Sofia Temer

[11/08/2023] Aula 47 – O controle de constitucionalidade e o processo coletivo |

Pedro Lenza

[18/08/2023] Aula 48 – O controle de convencionalidade e o processo coletivo |

Henrique Guelber

[18/08/2023] Aula 49 – A tutela penal dos bens jurídicos coletivos e a Lei

Anticorrupção empresarial | Gregório Assagra

[25/08/2023] Aula 50 – O processo coletivo na jurisprudência dos tribunais

superiores | Edilson Santana

[25/08/2023] Aula 51 – Ações coletivas afirmativas e racismo estrutural | Júlio

Azevedo

[25/08/2023] Aula 52 – O processo coletivo e as novas tecnologias | João

Francisco

[01/09/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 5

PARTE 2

MÓDULO 6 - DIREITO AMBIENTAL

[08/09/2023] Aula 53 – Introdução e teoria geral do direito ambiental | Tiago

Fensterseifer

[08/09/2023] Aula 54 – Princípios do Direito Ambiental | Tiago Fensterseifer

[15/09/2023] Aula 55 – Proteção constitucional do meio ambiente | Ingo Sarlet e

Tiago Fensterseifer
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[15/09/2023] Aula 56 – Competência constitucional (legislativa e administrativa)

emmatéria ambiental | Tiago Fensterseifer

[22/09/2023] Aula 57 – Polícia nacional do meio ambiente (Lei Nº 6.938.81) |

Talden Queiroz Farias

[22/09/2023] Aula 58 – Política nacional de educação ambiental (LEI Nº 9.795.99)

e lei de acesso à informação ambiental (Lei Nº 10.650.2003) | Ana Alice de Carli e

Rubens Harry Born

[29/09/2023] Aula 59 – Direito ambiental das mudanças climáticas e Lei da

Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187.2019) | Gabriel Wedy

[29/09/2023] Aula 60 – Responsabilidade civil ambiental | Annelise Steigleder e

Ana Moreira Marchesan

[06/10/2023] Aula 61 – Responsabilidade administrativa, poder de polícia e

infrações administrativas ambientais (Lei 9/605/98 e Decreto 6.514.2008) | Pedro

Curvello e Gustavo Trindade

[06/10/2023] Aula 62 – Licenciamento ambiental: estudo e relatório de impacto

ambiental - EIA-RIMA, Lei Complementar Nº 140.2011 | Tiago Fensterseifer

[06/10/2023] Aula 63 – Novo Código Florestal (Lei Nº 12.651.2012) | Rafael

Moreira

[13/10/2023] Aula 64 – Sistema nacional de unidades de conservação – SNUC (Lei

Nº 9.985.2000) e Lei da Mata Atlântica (Lei Nº 11.428.2006) | Maurício Gueta

[13/10/2023] Aula 65 – Política nacional de recursos hídricos (Lei Nº 9.433.97) |

Sandra Akemi Shimada

[13/10/2023] Aula 66 – Direito ambiental dos desastres, estado de coisas

inconstitucional e processo estrutural ambiental | Tiago Fensterseifer

[20/10/2023] Aula 67 – Processo civil ambiental | Fernando Akaoui

[20/10/2023] Aula 68 – Direito urbano-ambiental e direito à cidade sustentável |

Fabiano Melo

[20/10/2023] Aula 69 – Direitos dos animais não-humanos e direitos da natureza/

Novo paradigma jurídico ecocêntrico | Tiago Fensterseifer

[27/10/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 6
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MÓDULO 7 – DIREITO DO CONSUMIDOR

[03/11/2023] Aula 70 – Introdução e teoria geral do direito do consumidor |

Bruno Miragem

[03/11/2023] Aula 71 – Proteção constitucional do consumidor | Bruno Miragem

[10/11/2023] Aula 72 – Princípios do Direito do Consumidor | Maurílio Casas

Maia

[10/11/2023] Aula 73 – Relação jurídica de consumo | Bruno Miragem

[10/11/2023] Aula 74 – Política nacional de relações de consumo - Direitos

básicos do consumidor | Maurílio Casas Maia

[17/11/2023] Aula 75 – Responsabilidade civil no CDC - Parte 1: Qualidade de

produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, proteção à saúde e

segurança, responsabilidade pelo fato do produto e do serviço | Felipe Braga

Neto

[17/11/2023] Aula 76 – Responsabilidade civil no CDC - Parte 2: Responsabilidade

pelo fato do produto e do serviço | Felipe Braga Neto

[17/11/2023] Aula 77 – Decadência e prescrição/ Desconsideração da

personalidade jurídica | Tathiane Campos

[24/11/2023] Aula 78 – Proteção do consumidor e práticas comerciais:

disposições gerais, oferta e publicidade | Tathiane Campos

[24/11/2023] Aula 79 – Práticas abusivas: cobrança de dívidas, banco de dados e

cadastro de consumidores | Felipe Pires Pereira

[24/11/2023] Aula 80 – Proteção contratual do consumidor: disposições gerais,

cláusulas abusivas e contratos de adesão | Bruno Miragem

[01/12/2023] Aula 81 – Proteção administrativa do consumidor: Sistema Nacional

de Defesa do Consumidor e Convenção Coletiva de Consumo | Leandro de

Marzo Barreto

[01/12/2023] Aula 82 – Dano por desvio produtivo e novos temas do direito do

consumidor | Maurílio Casas Maia

[08/12/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 7

MÓDULO 8 – DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
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[15/12/2023] Aula 83 – Introdução e teoria geral dos direitos fundamentais

sociais/ Mínimo existencial - Direitos Sociais como direitos coletivos e difusos |

Ingo Sarlet

[15/12/2023] Aula 84 – Direito à saúde | Flavio Martins

[15/12/2023] Aula 85 – Direito à educação | Luis Rascoviski

* Intervalo com suspensão de atividades (final de ano)

[19/01/2024] Aula 86 – Direito à assistência social | Tiago Fensterseifer

[19/01/2024] Aula 87 – Direito à alimentação | Thimotie Aragon Heemann

[19/01/2024] Aula 88 – Direito à moradia | Felipe Pires Pereira

[26/01/2024] Aula 89 – Direito ao transporte público e à mobilidade urbana |

Júlio Azevedo

[26/01/2024] Aula 90 – Direito ao trabalho | Patrick Merisio

[26/01/2024] Aula 91 – Direito previdenciário | José Antonio Savaris

[02/02/2024] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 8

MÓDULO 9 – TUTELA COLETIVA DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS

[09/02/2024] Aula 92 – Pessoa com deficiência: fundamentos constitucionais,

convencionais (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, Protocolo Facultativo e Tratado de Marraquexe) e legais (Lei nº

7.853.89 e Lei nº 13.146.15)/ Tutela coletiva das pessoas com deficiência | Júlio

Azevedo

[09/02/2024] Aula 93 – Criança e adolescente: fundamentos constitucionais,

convencionais e legais/ Tutela coletiva | Giancarlo Silkunas Vay

[09/02/2024] Aula 94 – Idoso: fundamento constitucionais, convencionais

(Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos dos Idosos) e legais

(Lei nº 10.741.2003 e Lei nº 13.466.2017)/ Tutela coletiva da pessoa idosa | Júlio

Azevedo

[16/02/2024] Aula 95 – Negros, direitos raciais e quilombolas: fundamentos

constitucionais, convencionais (Convenção Internacional sobre a Eliminação de

Todas as Formas de Discriminação Racial e Convenção Interamericana Contra o

Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância) e legais (Lei
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Nº 12.288.2010)/ Tutela coletiva da pessoa negra e de quilombolas | Júlio

Azevedo

[16/02/2024] Aula 96 – Povos indígenas e originários: fundamentos

constitucionais, convencionais (Convenção Nº 169.1989 da OIT E Declaração

Universal de Direitos dos Povos Indígenas) e legais (Lei Nº 6.001.1973)/ Tutela

coletiva da pessoa indígena | Luiz Eloy Terena

[16/02/2024] Aula 97 – LGBTQIA+: fundamentos constitucionais, convencionais e

legais/ Tutela coletiva | Thimotie Heemann

[23/02/2024] Aula 98 – Mulheres vítimas de violência doméstica: fundamentos

constitucionais, convencionais e legais/ Tutela coletiva | Júlio Azevedo

[23/02/2024] Aula 99 – Pessoas privadas de liberdade: fundamentos

constitucionais, convencionais e legais/ Tutela coletiva | Patrick Cacicedo

[01/03/2024] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 9

MÓDULO 10 – METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO E ORIENTAÇÕES

SOBRE ELABORAÇÃO DE TCC

[08/03/2024] Aulas 100,101,102 – Metodologia da pesquisa em Direito |

Henderson Fürst

AULA FINAL DE ENCERRAMENTO

[15/03/2024] Aula de Encerramento
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