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NOME PROFESSOR (A) DISCIPLINA  CÓDIGO CRÉDITOS DIA / HORÁRIO OBSERVAÇÃO 
      

Alexandre Araújo Costa Pesquisa Jurídica  (Data Science e Direito) OBS: Conteúdo 

disponível dsd.arcos.org.br 

384470-A 4 Sextas-feiras de 08h às 11h40 15 vagas 

      

Alexandre Bernardino Costa  ** Prática do Ensino e da Formação em Direito 

***Prática de Ensino e Orientação Jurídica 

384500-C 

384003-C 

4 

4 

Quartas-feiras de 14h Às 17h40  

Alexandre Veronese Direito, Internet e Sociedade 

 

Ementa: A disciplina oferta conteúdos formativos básicos de 

teoria do direito e de teoria social com foco na compreensão 

dos dilemas contemporâneos que envolvem a governança e a 

regulação da Internet. A teoria jurídica básica é aquela que se 

convenciona chamar de Realismo Jurídico. Todavia, vários 

dos autores listados se encontram no campo do “Critical Legal 

Studies” ou do “Law and Society Movement”. 

318736-A 4 Terças-feiras de 19 às 22h30  

      

Amanda Athayde Comércio Internacional e Defesa da Concorrência 

Ementa: 

320331-A 4 Sextas-feiras de 08h às 11h40  

      

Amanda Flávio de Oliveira Estado e Regulação  

 

Ementa: Análise crítica da intervenção estatal na economia 

no contexto brasileiro e sua evolução. Regulação no Brasil: 

influências, prática e resultados. Regulação e Estado mínimo. 

Regulação pelo Estado sob o enfoque da liberdade econômica. 

Escola da Escolha Pública. 

384666-A 4 Sextas-feiras de 09h às 12h40  Aceita Aluno 

Especial 

      

Antônio de Moura Borges  Direito Tributário 2 (Direito Tributário Internacional) 

 

Ementa: Relações Internacionais e Tributação. Sistemas 

Tributários Nacionais. Aspectos Gerais do Direito Tributário 

Internacional. Fontes no Direito Tributário Internacional. 

Delimitação da Competência Tributária Internacional 

(Elementos de Conexão). Dupla Tributação Internacional. 

Evasão e Elisão Tributária Internacional. Convenções 

384151-A 4 Terças-feiras de 19h às 22h30 

 

Primeiro encontro será dia 

27/07  
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Destinadas a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 

Tributária em Matéria de Impostos Sobre a Renda e o Capital. 

Cooperação Internacional em Matéria Tributária. 

Concorrência Tributária Internacional Prejudicial. 
      

Argemiro Cardoso Moreira 

Martins e  

Francisco Rogério Madeira Pinto 

História do Direito Público (Oliveira Vianna e a construção 

da institucionalidade autoritária na era Vargas) 

Ementa: Oliveira Vianna (1883-1951) é famoso por seus 

estudos sociológicos e históricos sobre o Brasil, cuja 

influência foi marcante no pensamento político nacional nos 

anos 20 e 30 do século passado. O seu pensamento 

conservador e autoritário deu suporte ideológico ao regime 

ditatorial de Getúlio Vargas. Na condição de consultor 

jurídico do Ministério do Trabalho (1932-1940), ele foi um 

dos principais mentores da legislação trabalhista brasileira - 

um legado persistente da era Vargas. O objetivo de nossa 

disciplina é estudar os textos de Vianna a respeito de questões 

jurídicas concretas de seus tempos. Com isso, procuraremos 

investigar qual foi a relação entre as leis criadas no regime 

Vargas e o pensamento autoritário de nosso autor. Em uma 

questão: se e como Vianna traduziu suas concepções políticas 

em normas jurídicas? Em suma, trata-se de uma investigação 

sobre a construção institucional do Estado brasileiro e, mais 

ainda, sobre como opera o direito em um modelo autoritário 

de Estado. Enquanto problema de fundo, trata-se de investigar 

as nossas continuidades autoritárias que pensávamos terem 

sido superadas após três décadas de vigência da Constituição 

de 1988. No entanto, a realidade política atual mostra 

justamente o contrário.   

315834-A 4 Quartas-feiras 14h às 17h40 

 

 

Primeiro encontro será dia 

28/07  

 

 

      

Carina Costa Oliveira  

 

Fernanda Tonetto (Pós-Doutoranda 

PPGD/FD/UnB) 

 

Professoras convidadas: 

 

Direito e Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos 

 

Ementa: A disciplina analisará a função do Direito na 

conservação e no uso sustentável dos recursos marinhos vivos 

e não vivos, com foco na gestão da zona costeira e do espaço 

marinho sob uma perspectiva nacional, internacional e 

comparada. Buscará, ainda, refletir sobre o papel do Direito 

318671-A 4 Quintas-feiras de 09h às 12h30 

 

Primeiro encontro será dia 

29/07  
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Sandrine Maljean-Dubois  

(UNIVERSITÉ AIX-

MARSEILLE) 

 

Mathilde Boutonnet  

(UNIVERSITÉ AIX-

MARSEILLE) 

na regulação institucional e normativa nos âmbitos federal, 

estadual e municipal em temas relacionados à poluição, à 

exploração e explotação de recursos vivos e não vivos, à 

proteção da biodiversidade e aos direitos humanos. O 

contexto internacional também será objeto de análise, tendo 

em vista aspectos institucionais e normativos das diversas 

instituições competentes para regular as atividades no mar, 

bem como as relações entre Estados, Organizações 

Internacionais e atores no design da estratégia brasileira para 

o uso dos recursos em áreas sob e além da jurisdição nacional. 
      

Claudia Rosane Roesler 

 

OBS: haverá a participação do 

Professor Tercio Sampaio Ferraz Jr 

e os encontros com ele (4 ao longo 

do semestre (09- 30/08 e 04- 

25/10) serão um pouco mais cedo 

às 17h30. 

Tópicos Especiais em Argumentação Jurídica 

 

Ementa: A disciplina se destina a discutir, de modo 

detalhado, um dos primeiros textos brasileiros a introduzir a 

virada linguística e dentro dela, a pragmática. Trata-se do 

livro “Direito, Retórica e Comunicação” de Tercio Sampaio 

Ferraz Jr., publicado em 1973. O autor participará da 

disciplina, assim como outros professores da FD/UnB e de 

outras IES. Será ofertada inteiramente de modo virtual, com 

atividades assíncronas e encontros síncronos. 

320234-A 4 Segundas-feiras de 19h às 22h30 

 

Primeiro encontro será dia 

26/07  

 

 

 

      

Cristiano Paixão Dimensão Histórico-Sociológico do Constitucionalismo 

Ementa: 

384607-A 4 Segundas-feiras de 8h às 11h40 6 vagas para 

alunos especiais 

      

Cristina Zackseski 

Evandro Piza 

Criminologia e Cinema 

 

EMENTA:  

 

Este curso tem como objetivo aprofundar elementos da teoria 

criminológica a partir das imagens, sons, narrativas e emoções 

proporcionadas pelo cinema. Explorar-se-á o campo da 

criminologia conjugando as perspectivas teóricas ao material 

já produzido sobre cinema pelos professores do curso e outros 

autores, que associa justamente as teorias e as narrativas 

cinematográficas, destacando os argumentos expostos e/ou 

firmados através da arte. Esta é uma opção metodológica que 

nos permite introduzir o conhecimento criminológico em 

323985-A 4 Quartas-feiras 10h às 12h00 

(parte síncrona) 

 

Primeiro encontro será dia 

28/07  
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nível de pós-graduação, assim como trazer à tona discussões 

contemporâneas sobre crimes, violência e controle social, 

nem sempre estudadas e compreendidas em muitos aspectos.  

Neste semestre a disciplina visa discutir o impacto das novas 

tecnologias de comunicação/informação nas formas de 

controle social. 

Débora Bonat ** Prática do Ensino e da Formação em Direito 

***Prática de Ensino e Orientação Jurídica 

384500-B 

384003-B 

4 

4 

Segundas-feiras de 8h às 11h40  

      

 Débora Bonat Direito Judiciário 1 

Tema: Precedentes e o sistema de justiça brasileiro 

 

 

384194-A 4 08h às 11h40  

primeira aula: 24/07- explicação 

da metodologia e apresentação da 

disciplina 

Semana condensada:    

DIAS: 02 a 06/08 e 25 a 29/10  

 

      

Eneá de Stutz e Almeida 

 

Almeida Carolina de Campos Melo 

(PUC-RIO)  

 

Gustavo Ferreira Santos 

(UNICAP) 

Teoria Geral dos Direitos Humanos  

 

Ementa: Justiça de transição: conceito e critica. Memória e 

direitos humanos. Memória como categoria de análise e como 

prática social. Comissões da Verdade. Leis de Anistia: 

controle de constitucionalidade e convencionalidade. O caso 

brasileiro: anistia, redemocratização e comissões de 

reparação. Comissão Nacional da Verdade. Judicialização da 

Justiça de Transição. Estados de Negação. MVJ em tempos de 

pandemia. 

384771-A 4 Quartas-feiras 14h às 17h40 

 

Primeiro encontro será dia 

28/07  

 

 

      

Ela Wiecko V. de Castilho Políticas de Segurança Pública 

 

387428-A 4 Terças-feiras de 19 às 22h30 

 

Primeiro encontro será dia 

27/07  

 

10 vagas A. 

Especial 

      

Fabiano Hartmann Peixoto ** Prática do Ensino e da Formação em Direito 

***Prática de Ensino e Orientação Jurídica  

384500-A 

384003-A 

4 

4 

Terças-feiras de 19 às 22h30 15 vagas 

      

Fabiano Hartmann Peixoto Tópicos Especiais Avançados 1 (conteúdo abaixo) 

Tópicos Especiais Avançados 2 (conteúdo abaixo) 

384798-A 

384810-A 

 

2 

2 

Segundas-feiras de 19h às 22h30  
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(Direito e Inteligência Artificial). O aluno deverá se 

matricular nos 2 códigos 

      

Gabriela Neves Delgado Tópicos Especiais Avançados 1 

Tópicos Especiais Avançados 2 

(Tópicos em Direito do Trabalho). O aluno deverá se 

matricular nos 2 códigos 

384798-B 

384810-B 

2 

2 

Quintas-feiras das 16h às 19h40 

 

Primeiro encontro será dia 

29/07  

 

 

      

George Galindo Organizações Internacionais no Direito Internacional 

 

(Abordagens e métodos na historiografia do direito 

internacional: Um Estudo de caso sobre o pensamento 

jusinternacionalista brasileiro no Estado Novo). 

 

Ementa: A presente disciplina pretende apresentar aos 

estudantes algumas das principais abordagens e métodos da 

historiografia do direito internacional (contextualismo, 

estruturalismo/pós-estruturalismo, TWAIL, feminismo, 

abordagens normativas, institucionais e sociais) inseridas no 

debate contemporâneo sobre o giro historiográfico na 

disciplina. Como estudo de caso para a aplicação das 

abordagens e métodos, serão estudados os principais traços do 

pensamento jusinternacionalista brasileiro como identificados 

na obra de autores brasileiros durante o período do Estado 

novo. Buscar-se-á entender se as mudanças operadas na 

política, nas instituições e na sociedade brasileira no período 

afetaram, de algum modo, o fazer e o pensar o direito 

internacional no Brasil. 

384739-A 4 Sextas-feiras das 08h às 11h40  

      

Guilherme Scotti Rodrigues Hermenêutica e Filosofia 

 

(A Teoria Discursiva do Direito na obra de Jürgen 

Habermas) 

Ementa: O curso terá como objetivo um estudo aprofundado 

da obra Facticidade e validade: Contribuições para uma teoria 

discursiva do direito e da democracia, de Jürgen Habermas, 

384691-A 4 

 

Quintas-feiras das 16h às 19h40 

 

 

Primeiro encontro será dia 

29/07  
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especialmente a partir da recente tradução para o português de 

Felipe Gonçalves Silva e Rúrion Melo, publicada em 2020 

pela Editora Unesp. Na obra, publicada originalmente em 

1992 (Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des 

Rechts und des demokratischen Rechsstaats), Habermas 

desenvolve uma reflexão sobre o direito e sua relação com o 

estado, a sociedade e a democracia. É, em sua acepção mais 

ampla, como evidenciado pelo título original, uma Teoria 

Discursiva do Direito e do Estado Democrático de Direito, ou, 

simplesmente, uma Teoria Discursiva do Direito e da 

Democracia. Nessa obra Habermas buscou aplicar as 

reflexões filosóficas da Ética do Discurso ao direito da 

sociedade moderna. Neste curso buscaremos revisitar esta 

obra que se tornou um clássico nos campos da Teoria do 

Direito e da Filosofia Política em todo o mundo nas últimas 

décadas, cujo enfoque na ideia de Estado Democrático de 

Direito mostra-se fundamental no atual momento de crise 

global.  
      

Inez Lopes M C de Farias 

 

Colaboração: 

Professores Doutores 

 

Marcelo Queiroz  

 

Delphine Defossez  

 

Gabriel Galvão 

Tópicos Especiais Avançados 3  

Tópicos Especiais Avançados 4 - O aluno deverá se 

matricular nos 2 códigos 

 

DIREITO INTERNACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL E DO 

ESPAÇO EXTERIOR: diálogos entre o público e privado 

 

Ementa: O curso direito internacional da aviação civil e do 

espaço exterior objetiva estudar as principais questões 

relacionadas à regulação da aviação civil e do espaço exterior, 

as regulações nacionais, regionais destacando a importância 

do tema para o desenvolvimento político, econômico social 

e tecnológico. Os resultados esperados são promover o 

conhecimento em diversos assuntos dos setores aéreo e 

espacial a partir de uma perspectiva interdisciplinar, 

compreender as formas regulatórias e refletir sobre o diálogo 

das fontes considerando a pluralismo jurídico e contribuir para 

a formulação de políticas públicas que facilitem os negócios 

384828-A 

384836-A 

2 

2 

Terças-feiras de 19 às 22h30 

 (aulas remotas)  
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jurídicos nacionais, regionais internacionais das atividades da 

aviação civil e aeroespacial. 
      

Professores:  

 

Inez Lopes Matos Carneiro de 

Farias (UnB) 

 

Valesca Raizer Moschen Borges 

(UFES) 

 

Fabrício Bertini Pasquot Polido 

(UFMG) 

Tópicos Especiais 

Direito Internacional Privado e Processo Civil Internacional 

(Jurisdição Internacional) 

 

(CALENDÁRIO ESPECIAL) 

 

Ementa: Seminários de pesquisa na modalidade de disciplina 

conjunta oferecida entre os Programas de Pós-Graduação em 

Direito - UnB, UFES e UFMG - Rede de Cooperação entre 

Programas de Pós-Graduação em Direito e Rede 

Latinoamericana de Pesquisa em Direito Processual Civil 

Internacional e Centro de Estudos Jurídicos Transnacionais e 

Comparados. 

384984-A 4 Quarta-feira, das 08h às 11h40 

(aulas remotas síncronas e 

assíncronas)  

 

 

      

João Costa Ribeiro Neto *Filosofia Política e Direito Constitucional  

 

Ementa: A disciplina terá dois eixos: (1) estudo do 

positivismo jurídico contemporâneo; (2) estudo das regras e 

das suas derrotabilidades, com foco nas respectivas 

implicações para a Teoria do Direito. O curso centrar-se-á na 

leitura de autores da tradição analítica da Filosofia do Direito. 

O principal objetivo é compreender os argumentos que 

levaram o positivismo jurídico, inclusivo ou exclusivo, a ser 

defendido nas principais universidades anglófonas. Esses 

argumentos serão discutidos e analisados, crítica e 

pormenorizadamente, em sala de aula. 

384534-A 4 Sextas-feiras de 08h às 11h40  

      

 

José Geraldo de Sousa Junior 

O Direito Achado na Rua 

 

Ementa: O DIREITO ACHADO NA RUA: CONCEPÇÃO 

E PRÁTICA. O Direito Achado na Rua: 

Concepção e Prática. No Percurso de Roberto Lyra Filho. A 

Fortuna Crítica de: História e Desenvolvimento. Exigências 

Críticas para a Pesquisa, a Extensão e o Ensino em Direito e 

384496-A 4 Sextas-feiras de 14h às 17h40  
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em Direitos Humanos. Democracia e Violência: Desafios, 

Tarefas e Perspectivas Atuais. 
      

Luís Roberto Cardoso de Oliveira Tópicos Especiais 

(Perspectivas Interpretativas e Descrição Etnográfica) 

 

Ementa: "O curso pretende explorar a dimensão 

interpretativa ou filosófica da antropologia, através do diálogo 

com tradições filosóficas que têm tido impacto na disciplina. 

Começando com a crítica de Wittgenstein a Frazer, e uma 

breve exposição do caráter crítico da articulação entre 

interpretação e empiria na antropologia, introduziremos a 

discussão das três tradições filosóficas abordadas no curso 

através da obra de Howard, que as apresenta como três faces 

da hermenêutica: analítica, ontológica ou fenomenológica, e 

psicossocial ou teoria crítica. Discutiremos então a tradição 

analítica com a obra de Winch e sua crítica a Evans-Pritchard, 

passando pela apresentação da tradição fenomenológica com 

a virada ontológica no trabalho de Gadamer, e concluiremos 

esta parte do curso com a teoria crítica de Habermas. Neste 

ponto, começaremos a ler um conjunto de etnografias 

influenciadas pelas tradições filosóficas discutidas até então, 

ou que permitem um diálogo interessante com elas. Estas 

etnografias serão selecionadas dentre as contribuições de 

autores como: Geertz, Dumont, Favret-Saada, 

Maranhão, Cardoso de Oliveira e Viveiros de Castro, entre 

outros. 

384984-B 4 Quintas-feiras de 08h30 às 12h00  

      

 

Marcelo Neves 

Elementos de Teoria da Constituição (Constitucionalismo 

entre o nacional e o global) 

384526 4 Terças-feiras de 08h às 11h40  

      

Marcus Faro de Castro Direito Econômico 

 

Ementa: O curso explicita e problematiza as relações entre os 

pontos de vista do Direito e da Economia enquanto disciplinas 

intelectuais e suas consequências práticas, incluindo variações 

de tais relações e ao longo do tempo, conhecidas como Direito 

384445-A 4 Quintas-feiras de 08h às 11h40  
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e Economia, Direito e Economia Comportamental, Direito e 

Finanças, Direito e Desenvolvimento e Análise Jurídica da 

Política Econômica. 
      

Rebecca Lemos Igreja  

 

+ Seminário de Tese 

 

384755-A 

 

2 

 

08h30 às 11h30 

DIAS: 26, 27, 28,29, 30 de julho 

e 02 e 03 de agosto 

 

      

Rebecca  Igreja  

 

Talita Rampin 

Métodos de Pesquisa Qualitativa 

 

Ementa: A disciplina busca aprofundar no estudo dos 

métodos de pesquisa qualitativa no campo da pesquisa no 

Direito. Mediante a realização de aulas expositivas e 

interativas, com a presença de pesquisadoras/es convidadas/os 

serão introduzidos e debatidos diferentes métodos de pesquisa 

qualitativa. 

320307-A 

 

4 08 às 11h30 

DIAS: 9,10,11,12,13 e 30 de 

agosto 01,02 e 03 de setembro 

 

      

Simone Rodrigues Pinto *Filosofia Política e Direito Constitucional 

Ementa:  

384534-B 4 Segundas-feiras de 08h às 11h40  

      

Tarcísio Vieira de Carvalho 

 

Processo Administrativo 

 

Ementa: Direito Processual Administrativo: conceito, objeto 

e método; II - Constitucionalização do Direito Administrativo 

Vs. Constitucionalização do Direito Processual; III - Teoria 

Geral do Processo abrangente do Processo Judicial (Civil, 

Penal e Trabalhista) e do Processo Administrativo; IV - 

Princípios (constitucionais e infraconstitucionais) do Processo 

Administrativo; V - Iteração entre fundamentação, 

participação e processualização; VI - Finalidades do processo 

administrativo; VII - Ato, Contrato e processo administrativo; 

VIII - Direitos fundamentais e processo administrativo; IX - 

Processualização e controle; X - Duração razoável do 

processo administrativo; XI - A Lei n° 9.784/99; XII - 

Processualização administrativa à luz do NCPC (Novo 

Código de Processo Civil): debates contemporâneos. 

384275-A 4 Terças-feiras de  08h às 11h40  

 

Primeiro encontro será dia 

27/07  

 

 

      

 
*     Disciplina Obrigatória para alunos regulares do Mestrado e Doutorado, não disponível para Alunos Especiais. 
**   Disciplina Obrigatória para alunos regulares do Mestrado (Monitoria) a partir do 2º/Semestre, não disponível para Alunos Especiais. 
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*** Disciplina Optativa para alunos regulares do Doutorado (2ª Monitoria) não disponível para Alunos Especiais. 
+     Disciplina Obrigatória para alunos regulares do Doutorado, não disponível para Alunos do Mestrado e nem alunos Especiais. 

    

 

 


