
 

PLANO DE ENSINO 

 

Curso: Direito  

Disciplina:  DIREITOS HUMANOS 

Período: 7°    Turmas: Diurno e Noturno    Carga Horária: 36 h/a 

Ano: 2019. 

 

EMENTA 

Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: Evolução histórica. O Estado e a proteção 

dos direitos humanos. A internacionalização da proteção dos direitos humanos.  

Previsão normativa interna e internacional. Documentos internacionais 

Mecanismos institucionais de proteção dos direitos humanos. Estrutura, normas e 

jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar as bases teóricas dos Direitos Humanos, dando ênfase às repercussões 

teóricas sobre o constitucionalismo brasileiro e a ordem constitucional vigente; 

Apontar os novos desafios para os Direitos Humanos contemporâneos impostos pela 

ordem econômica, social e política vigente; 

Estimular a interpretação, integração e aplicação das normas sobre direitos humanos à 

luz dos novos paradigmas hermenêuticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar a evolução histórica dos Direitos Humanos, contextualizando a aplicação 

desta história aos institutos contemporâneos do Direito; 

Listar e debater as principais normas internas e internacionais acerca dos sistemas de 

tutela dos Direitos Humanos; 

Promover o conhecimento e a prática do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

e seus reflexos no sistema jurídico brasileiro e mundial; 

Formar profissionais capazes de litigar, no plano interno e internacional, 

fundamentados no ordenamento jurídico interno e internacional sobre Direitos 

Humanos. 

 

CONTEÚDO  

1. Afirmação histórica dos Direitos humanos 

2. Conceito 

3. Origens – Desenvolvimento histórico: 

Antiguidade 

Idade Média 

Os movimentos revolucionários do século XVIII 

Revolução Industrial 

O pós-guerra 

4. Fundamentos e Teorias 

5. Os primeiros documentos de justiça dos direitos humanos: 

Magna Carta 

Declaração de Direito de Virgínia 

A Constituição Norte-americana 

Declaração dos Direitos do Homem 

6. O Papel do Estado na Defesa dos Direitos Humanos 

7. A constitucionalização dos direitos humanos 



 

8. A normatização constitucional da defesa dos direitos humanos – Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 

9. Análise do parágrafo 2º, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 

10. A posição dos Tratados de Direitos Humanos no ordenamento jurídico 

contemporâneo 

11. A soberania estatal e a observância dos direitos humanos 

12. Outros instrumentos normativos de previsão da defesa dos direitos humanos 

no âmbito estatal 

13. A Defesa dos Direitos Humanos no Âmbito Internacional 

14. A fragilidade estatal na concretização da defesa dos direitos humanos 

15. A comunidade internacional e a defesa dos direitos humanos 

16. Os direitos humanos e as organizações intergovernamentais 

17. Documentos internacionais de defesa dos direitos humanos. 

18. O desafio dos direitos humanos na contemporaneidade (políticas de gênero, 

étnico-raciais, meio-ambiente e tolerância religiosa.) 

19. Direitos humanos e multiculturalismo. 

20. O respeito às diferenças e os limites da tolerância. 

21. O racismo e a negação da diferença. 

22. O preconceito e a discriminação positiva. 

23. Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos; 

Corte Interamericana de Direitos Humanos; 

Base normativa: Convenção Americana sobre Direitos Humanos (San Jose 

de Costa Rica, de 1969); 

Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático será executado através de aulas discursivas; debates; 

Realização de exercícios de verificação de aprendizagem; discussão de texto dirigidos 

e apresentação de trabalhos. Para tal, serão analisados aspectos doutrinários, 

jurisprudenciais e legais. Poderão ser utilizados nas aulas e nos trabalhos recursos 

audiovisuais 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação poderá seguir o modelo de avaliações objetivas, subjetivas, de apresentação 

oral de seminários e/ou de redação de artigos científicos. Poderá ser utilizada também 

a prática de julgamento simulado no rito dos Tribunais Internacionais de Justiça. As 

avaliações poderão ser apresentadas individualmente ou em grupo.  
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