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PROJETO PEDAGÓGICO
🏳🏳 PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
1. Projeto pedagógico
O presente projeto pedagógico tem como finalidade servir como um manual do aluno do nosso
curso de pós-graduação em Direitos Humanos, 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 do curso, para dúvidas e orientações acadêmicas: profcei.
caiopaiva@gmail.com.
Contato da administração do CEI, para dúvidas e orientações administrativas: poscursocei@gmail.com.
1.1. Breve histórico
Fundado no ano de 2013, o CEI iniciou as suas atividades oferecendo cursos preparatórios para
concursos das Defensorias Públicas. Com o reconhecimento dos alunos acerca da qualidade do material,
o CEI passou a produzir conteúdo para diversas outras carreiras, como Ministério Público, Magistratura,
Advocacia Pública e carreiras policiais, alcançado igual aceitação.
Após 7 anos, o CEI é um curso completo, preparando o aluno desde a primeira fase até a prova oral,
destacando-se com excelentes índices de aprovação.
O CEI também possui uma Editora, com publicações relevantes para a literatura jurídica. E a partir
de 2020, o CEI passou a oferecer, em parceria com instituições de ensino certificadoras, cursos de pósgraduação. Este projeto pedagógico pretende explicar e esclarecer algumas informações importantes sobre
nosso curso de pós-graduação em Direitos Humanos.
1.2. Justificativa
A internacionalização dos direitos humanos, com o fim da 2ª Guerra Mundial, rompeu com a ideia
de soberania estatal absoluta e fez com que o ordenamento jurídico interno não mais consistisse no limite
normativo para a proteção da pessoa. O profissional do Direito da atualidade precisa conhecer como
funciona a estrutura de proteção internacional dos direitos humanos, bem como a sua relação e interação
com o ordenamento jurídico interno. Não se trata de um conhecimento puramente teórico, mas sim de um
instrumental capaz de revolucionar a prática jurídica. Temas debatidos no Brasil como audiência de custódia,
duplo grau de jurisdição, prisão civil do depositário infiel, migrações, devido processo ou julgamento justo,
direitos dos grupos vulneráveis, entre outros, somente podem ser efetivamente conhecidos a partir do
Direito Internacional dos Direitos Humanos.
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Nosso curso de pós-graduação em Direitos Humanos justifica-se, portanto, nesta premissa de
contribuir para um aperfeiçoamento profissional no conhecimento e aplicação do sistema de proteção
nacional e internacional dos direitos humanos.
1.3. Público-alvo
Profissionais com curso superior (graduação), de diferentes áreas – mas principalmente do Direito –,
que pretendam estudar mais profundamente a matéria de Direitos humanos.
1.4. Programação
Nosso curso de pós-graduação está dividido em 8 módulos (sendo 7 de conhecimento específico e 1
sobre metodologia da pesquisa em Direito) e destina-se a fornecer aos nossos alunos uma ampla formação
teórica e prática em direitos humanos. As aulas do módulo seguinte somente são disponibilizadas para o
aluno que for aprovado na prova (online) sobre o módulo anterior.
A carga horária de 360h – exigida pelo MEC – será dividida em videoaulas, trabalhos para avaliação
de conhecimento (online), leituras recomendadas e interação em grupo no telegram com o professorcoordenador, havendo, portanto, possibilidade de efetivo diálogo e aprendizado com o professor-coordenador
durante todo o processo educacional.
As aulas do curso são liberadas semanalmente, sempre nas quintas-feiras (exceto quando cair em
feriado, quando a aula é publicada na quarta ou sexta-feira). Ao final de cada módulo, a disponibilização das
aulas é interrompida por uma semana para participação do aluno em atividade de avaliação (online).
Conforme o cronograma completo disponibilizado no item 1.10, nosso curso começa em fevereiro
de 2021 e se encerra em março de 2022, cumprindo, portanto, com o requisito – exigido por alguns editais
de concursos e também por algumas instituições públicas para pontuar a atividade de aprendizado – de
duração mínima de 12 meses.
Para os alunos que optarem em elaborar o trabalho de conclusão do curso (TCC) – optativo, de acordo
com a Resolução nº 1/2018 do MEC/CNE/CDE –, o prazo para entrega será até 20.09.2022, seis meses após
a finalização das aulas. Para o aluno que resolver não elaborar o TCC, com a aprovação na prova final online,
marcada para o dia 10.03.2022, a solicitação do certificado de conclusão do curso já poderá ser feita na
sequência.
1.5. Entrega do certificado de conclusão do curso
Após a conclusão do curso – e aprovação no TCC, para quem assim optar –, o aluno terá direito ao
certificado expedido pela instituição de ensino certificadora (Faculdade CERS), desde que tenha sido atendido
como pré-requisito a documentação exigida. O certificado poderá ser solicitado a partir do dia 15.03.2022
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e será emitido em no máximo 30 dias a contar do requerimento. No caso dos alunos que optarem pela
realização do TCC, o certificado poderá ser solicitado logo após a aprovação pelo professor-coordenador do
curso.
1.6. Trabalho de conclusão do curso (TCC)
De acordo com a nova normativa do Ministério da Educação (Resolução nº 1/2018 do CNE/CES), o
trabalho de conclusão de curso (TCC) não é mais obrigatório, ficando a critério do aluno a sua realização. Em
caso de não interesse do aluno em realizar o TCC, estando aprovado em todos os módulos do curso (incluindo
a prova final) e cumprindo a carga horária da metodologia da pesquisa em Direito, a sua certificação poderá
ser solicitada a partir do dia 15.03.2022. O certificado será emitido em no máximo 30 dias a contar do
requerimento.
Para os alunos que optarem em elaborar o trabalho de conclusão do curso (TCC) – optativo, de acordo
com a Resolução nº 1/2018 do MEC/CNE/CDE –, o prazo para entrega será até 20.09.2022, seis meses após
a finalização das aulas. Havendo necessidade de prorrogação, o aluno deve solicitar pelo e-mail profcei.
caiopaiva@gmail.com.
1.6.1. Regras para elaboração do TCC e concurso de monografias
Informações importantes sobre a elaboração do TCC:
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A coordenação será realizada exclusivamente pelo professor Caio Paiva, pelo e-mail profcei.
caiopaiva@gmail.com.



O trabalho deve ser composto por, no mínimo, 25 páginas, excluindo elementos pré e póstextuais.



Elementos obrigatórios do trabalho: a) capa; b) resumo; c) sumário com indicação das páginas;
d) desenvolvimento do texto; e e) bibliografia composta de, no mínimo, 15 referências.



Elementos facultativos do trabalho: a) dedicatória; b) agradecimentos; e c) anexos.



O texto deve ser desenvolvido em Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12 e com
espaçamento entre linhas de 1,5.



O assunto do TCC deve tratar de algum tema que envolve a proteção dos direitos humanos.



A correção do TCC será realizada pelo professor Caio Paiva, que dispõe do prazo de 60 dias,
contado do recebimento, para realizar a correção. O TCC somente pode ser enviado ao
professor Caio Paiva após a aprovação na prova final.



Será considerado aprovado o aluno que obter, no TCC, a pontuação mínima de 7 pontos
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(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. Mantida
a reprovação, o aluno obterá o certificado de conclusão do curso sem a menção ao TCC.
Regras do concurso de TCC:


Observância das informações anteriores.



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



Os trabalhos serão avaliados pelo professor-coordenador do curso, Caio Paiva, com auxílio de
equipe.



Serão premiados três trabalhos (se forem identificados três trabalhos de destaque). O primeiro
colocado receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e terá o seu trabalho publicado pela
Editora CEI. O segundo colocado receberá o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e também terá o
seu trabalho publicado pela Editora CEI. E o terceiro colocado receberá o valor de R$ 500,00 e
também terá o seu trabalho publicado pela Editora CEI.



O resultado do concurso de monografias será anunciado no dia 15.12.2022.

Importante: independentemente do resultado do concurso de monografia, observando o disposto
acima, o aluno receberá a correção e a nota no prazo de 60 dias contado do recebimento.
1.7. Estágio
Embora não seja exigido pela normativa do 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.
1.8. Coordenação
A coordenação do nosso curso de pós-graduação está sob a responsabilidade do professor Caio Paiva,
que é defensor público federal e Especialista em Ciências Criminais, além de autor de obras relevantes, entre
elas – em especial – o livro Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos.
1.9. Cronograma completo
Confira abaixo o cronograma completo do nosso curso de pós-graduação em Direitos Humanos, que
pode ser alterado conforme necessidades supervenientes:
AULA INTRODUTÓRIA
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[11.02.2021] Aula – Caio Paiva
AULAS MAGNAS DE ABERTURA
[18.02.2021] Aula magna 1 – Sistema interamericano e o seu impacto transformador | Flávia Piovesan
[18.02.2021] Aula magna 2 – Direitos humanos em tempos de crise: desafios e riscos ao sistema interamericano
de direitos humanos | André de Carvalho Ramos
MÓDULO 1 – SISTEMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
[25.02.2021] Aula 1 – Introdução ao conceito e à história da internacionalização dos direitos humanos |
Raquel Lima
[25.02.2021] Aula 2 – Introdução ao direito dos tratados | André de Carvalho Ramos
[04.03.2021] Aula 3 – Sistema global de proteção dos direitos humanos: estrutura orgânica e normativa |
Caio Paiva
[04.03.2021] Aula 4 – Sistema global de proteção dos direitos humanos: órgãos e mecanismos
extraconvencionais | Caio Paiva
[04.03.2021] Aula 5 – Sistema global de proteção dos direitos humanos: órgãos e mecanismos convencionais
| Caio Paiva
[11.03.2021] Aula 6 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: histórico, estrutura orgânica
e normativa | Caio Paiva
[11.03.2021] Aula 7 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos | Caio Paiva
[11.03.2021] Aula 8 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: prática da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos | Flávia Piovesan
[18.03.2021] Aula 9 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: a Corte Interamericana de
Direitos Humanos e a sua competência contenciosa | Siddharta Legale
[18.03.2021] Aula 10 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: competência consultiva
da Corte Interamericana de Direitos Humanos | Caio Paiva
[25.03.2021] Aula 11 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: processo de apuração
de responsabilidade internacional do Estado na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos |
Caio Paiva
[25.03.2021] Aula 12 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: medidas de urgência no
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sistema interamericano | Caio Paiva
[01.04.2021] Aula 13 – Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: a Defensoria Pública
Interamericana | Isabel Machado
[01.04.2021] Aula 14 – Sistema europeu de proteção dos direitos humanos | Melina Fachin
[01.04.2021] Aula 15 – Sistema africano de proteção dos direitos humanos e a proteção dos direitos humanos
na Ásia e nos países árabes | Melina Fachin
[08.04.2021] Aula 16 – Responsabilidade internacional do Estado | André de Carvalho Ramos
[08.04.2021] Aula 17 – Controle de convencionalidade | Caio Paiva
[08.04.2021] Aula 18 – Introdução ao processo internacional de direitos humanos | André de Carvalho Ramos
[08.04.2021] Aula 19 – Tribunal Penal Internacional | Caio Paiva
[15.04.2021] Aula de revisão do módulo com o professor Caio Paiva e disponibilização do trabalho para
avaliação de conhecimento do módulo 1
MÓDULO 2 – O BRASIL E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
[22.04.2021] Aula 20 – Uma breve história da relação do Brasil com o Direito Internacional dos Direitos
Humanos | Raquel Lima
[22.04.2021] Aula 21 – Estrutura interna de proteção dos direitos humanos: órgãos e mecanismos de
proteção | Caio Paiva
[29.04.2021] Aula 22 – Incidente de deslocamento de competência | Caio Paiva
[29.04.2021] Aula 23 – Incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos e a correspondente
hierarquia normativa na ordem jurídica interna | Flávia Piovesan
[06.05.2021] Aula 24 – O Brasil na jurisprudência convencional e extraconvencional do sistema global de
proteção dos direitos humanos | Caio Paiva
[06.05.2021] Aula 25 – O Brasil na jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos | Caio
Paiva
[13.05.2021] Aula 26 – O Brasil na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos | Caio Paiva
[13.05.2021] Aula 27 – Desafios na proteção dos direitos humanos no Brasil | Caio Paiva
[20.05.2021] Aula de revisão do módulo com o professor Caio Paiva e disponibilização do trabalho para
avaliação de conhecimento do módulo 2
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MÓDULO 3 – JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
[27.05.2021] Aula 28 – Introdução ao estudo da jurisprudência internacional de direitos humanos: como
pesquisar e se manter atualizado?
[27.05.2021] Aula 29 – Destaques dos Comentários Gerais dos Comitês do sistema global de proteção dos
direitos humanos | Caio Paiva
[03.06.2021] Aula 30 – Corte IDH, Assunto Viviana Gallardo e Opiniões Consultivas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
Caio Paiva
[03.06.2021] Aula 31 – Corte IDH, Opiniões Consultivas nº 8, 9 e 10 | Caio Paiva
[10.06.2021] Aula 32 – Corte IDH, Opiniões Consultivas nº 11, 12, 13, 14 e 15 | Caio Paiva
[10.06.2021] Aula 33 – Corte IDH, Opiniões Consultivas nº 16, 17 e 18 | Caio Paiva
[17.06.2021] Aula 34 – Corte IDH, Opiniões Consultivas nº 19, 20, 21 e 22 | Caio Paiva
[17.06.2021] Aula 35 – Corte IDH, Opinião Consultiva nº 23 | Tiago Fensterseifer
[17.06.2021] Aula 36 – Corte IDH, Opinião Consultiva nº 24 | Flávia Piovesan
[24.06.2021] Aula 37 – Corte IDH, Opinião Consultiva nº 25 | Thimotie Heemann
[24.06.2021] Aula 38 – Jurisprudência temática da Corte IDH: liberdade de expressão | Thimotie Heemann
[24.06.2021] Aula 39 – Jurisprudência temática da Corte IDH: direitos dos povos indígenas | Thimotie
Heemann
[01.07.2021] Aula 40 – Jurisprudência temática da Corte IDH: direitos das mulheres | Flávia Piovesan
[01.07.2021] Aula 41 – Jurisprudência temática da Corte IDH: direitos dos migrantes | Thimotie Heemann
[08.07.2021] Aula 42 – Jurisprudência temática da Corte IDH: direitos das crianças | Caio Paiva|
[08.07.2021] Aula 43 – Jurisprudência temática da Corte IDH: pessoas LGBT | Thimotie Heemann
[15.07.2021] Aula 44 – Jurisprudência temática da Corte IDH: direitos econômicos, sociais, culturais e
ambientais | Isabel Machado
[15.07.2021] Aula 45 – Jurisprudência temática da Corte IDH: direitos políticos | Caio Paiva
[22.07.2021] Aula 46 – Jurisprudência temática da Corte IDH: justiça de transição | Thimotie Heemann
[22.07.2021] Aula 47 – Jurisprudência temática da Corte IDH: violência policial | Raquel da Cruz Lima
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[29.07.2021] Aula 48 – Jurisprudência selecionada do Tribunal Europeu de Direitos Humanos | Caio Paiva
[29.07.2021] Aula 49 – Jurisprudência selecionada da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos | Caio
Paiva
[05.08.2021] Aula de revisão do módulo com o professor Caio Paiva e disponibilização do trabalho para
avaliação de conhecimento do módulo 3
MÓDULO 4 – PROCESSO PENAL E DIREITOS HUMANOS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO SISTEMA
INTERAMERICANO
[12.08.2021] Aula 50 – Noções introdutórias para compreender a jurisprudência penal do sistema
interamericano | Caio Paiva
[12.08.2021] Aula 51 – Direito à liberdade pessoal | Caio Paiva
[19.08.2021] Aula 52 – Prisão preventiva e demais medidas cautelares | Caio Paiva
[19.08.2021] Aula 53 – Prazo razoável | Caio Paiva
[26.08.2021] Aula 54 – Juízo competente, independente e imparcial | Caio Paiva
[26.08.2021] Aula 55 – Competência da Justiça Militar | Caio Paiva
[02.09.2021] Aula 56 – Presunção de inocência | Caio Paiva
[02.09.2021] Aula 57 – Direito de defesa | Caio Paiva
[09.09.2021] Aula 58 – Direito ao recurso | Caio Paiva
[09.09.2021] Aula 59 – Proibição de bis in idem | Caio Paiva
[16.09.2021] Aula 60 – Outros temas processuais (devido processo, julgamento por jurados, publicidade do
processo, aplicação da lei processual no tempo e correlação entre acusação e sentença) | Caio Paiva
[16.09.2021] Aula 61 – Direitos humanos das pessoas privadas de liberdade | Caio Paiva
[23.09.2021] Aula 62 – Justiça Criminal Juvenil | Caio Paiva
[23.09.2021] Aula 63 – Obrigação de investigar, processar e punir: crítica à jurisprudência punitivista da Corte
IDH | Caio Paiva
[23.09.2021] Aula 64 – A Corte IDH como um Tribunal Penal | Caio Paiva
[30.09.2021] Aula de revisão do módulo com o professor Caio Paiva e disponibilização do trabalho para
avaliação de conhecimento do módulo 4
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MÓDULO 5 – DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS VULNERÁVEIS
[07.10.2021] Aula 65 – Teoria geral das vulnerabilidades | Júlio Azevedo
[07.10.2021] Aula 66 – Direitos humanos das mulheres | Flávia Piovesan
[14.10.2021] Aula 67 – Direitos humanos das pessoas negras | Sheila Carvalho
[14.10.2021] Aula 68 – Direitos humanos das crianças e adolescentes | Caio Paiva
[21.10.2021] Aula 69 – Direitos humanos das pessoas idosas | Aline Albuquerque
[21.10.2021] Aula 70 – Direitos humanos das pessoas com deficiência | Aline Albuquerque
[28.10.2021] Aula 71 – Direitos humanos das pessoas em situação de rua | Thimotie Heemann
[28.10.2021] Aula 72 – Direitos humanos dos povos indígenas | Thimotie Heemann
[04.11.2021] Aula 73 – Direitos humanos das pessoas LGBT | Thimotie Heemann
[04.11.2021] Aula 74 – Direitos humanos dos migrantes e refugiados | Daniel Chiaretti
[04.10.2021] Aula 75 – Direitos humanos dos povos quilombolas | Allyne Andrade
[11.11.2021] Aula de revisão do módulo com o professor Caio Paiva e disponibilização do trabalho para
avaliação de conhecimento do módulo 5
MÓDULO 6 – TEMAS ESPECIAIS DE DIREITOS HUMANOS
[18.11.2021] Aula 76 – Empresas e direitos humanos | Flávia Piovesan
[18.11.2021] Aula 77 – Defensores de direitos humanos | Jefferson Nascimento
[25.11.2021] Aula 78 – Processo civil e direitos humanos | Vitor Fonsêca
[25.11.2021] Aula 79 – Direitos humanos e direito ao desenvolvimento | Melina Fachin
[02.12.2021] Aula 80 – Educação em direitos humanos | Melina Fachin
[02.12.2021] Aula 81 – Proteção de dados e direitos humanos | a definir
[09.12.2021] Aula 82 – Teoria crítica dos direitos humanos | Daniele Lovatte
[09.12.2021] Aula 83 – Direitos humanos na cooperação jurídica internacional | Denise Abade
[16.12.2021] Aula de revisão do módulo com o professor Caio Paiva e disponibilização do trabalho para
avaliação de conhecimento do módulo 6
MÓDULO 7 – PRÁTICA E LITÍGIO ESTRATÉGICO NA MATÉRIA DE DIREITOS HUMANOS
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[20.01.2022] Aula 84 – Introdução ao litígio estratégico | a definir
[20.01.2022] Aula 85 – Prática e litígio estratégico na proteção nacional de direitos humanos | a definir
[27.01.2022] Aula 86 – Prática e litígio estratégico na proteção internacional de direitos humanos | a definir
[27.01.2022] Aula 87 – A defesa do Estado perante os sistemas internacionais de proteção dos direitos
humanos | Aline Albuquerque
[03.02.2022] Aula 88 – Atuação como amicus curiae (elaboração dos memoriais e exposição oral) | Siddharta
Legale
[03.02.2022] Aula 89 – A implementação das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos | Caio
Paiva
[10.02.2022] Aula 90 – Ferramentas de trabalho para atuar na proteção dos direitos humanos | Jefferson
Nascimento
[17.02.2022] Aula de revisão do módulo com o professor Caio Paiva e disponibilização do trabalho para
avaliação de conhecimento do módulo 7
MÓDULO 8 – METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITOS HUMANOS
[24.02.2022] Aula 91 – Definindo o assunto da pesquisa e selecionando as fontes | Caio Paiva
[24.02.2022] Aula 92 – Principais sites de revistas online e repositórios de jurisprudência internacional de
direitos humanos | Caio Paiva
[03.03.2022] Aula 93 – Redação de textos jurídicos e trabalhos acadêmicos | Danielle Maia
[03.03.2022] Aulas 94, 95 e 96 – Ainda sobre metodologia da pesquisa em direitos humanos | Danielle
Lovatte
PROVA FINAL
[10.03.2022] Prova final online
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