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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 
Direito das Nações Unidas 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Ana Isabel Cruz Soares Pinto 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
N/a 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aquisição dos conceitos técnico-jurídicos essenciais subjacentes ao funcionamento da organização das Nações Unidas. 
Aquisição crítica de conhecimentos sobre o papel das Nações Unidas na configuração e reconfiguração da ordem 
mundial. Análise crítica das políticas e práticas das Nações Unidas. 
 
Conteúdos programáticos 
I. Introdução.  
II. A criação das Nações Unidas.  
III. A Carta das Nações Unidas. 
IV. Os membros das Nações Unidas. 
V. A orgânica das Nações Unidas. 
VI. Os atos das Nações Unidas. 
VII. As atribuições das Nações Unidas 

 Segurança coletiva e as operações de manutenção da paz durante a Guerra Fria. 
 As “guerras” da década de 90 e as operações de paz posteriores à Guerra Fria. 
 Terrorismo, armas de destruição maciça e segurança global a partir do 11 de Setembro. 
 Direito internacional dos Direitos Humanos. 
 Direito internacional humanitário, ação humanitária e intervenção humanitária. 
 Desenvolvimento económico e instituições financeiras internacionais. 
 Fosso Norte/Sul e objetivos de desenvolvimento. 
 Desenvolvimento sustentável e ambiente. 

VIII. Desafios: a reforma das Nações Unidas. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos conciliam elementos teóricos com elementos relativos às práticas das Nações Unidas, 
pretende-se proporcionar os conhecimentos teóricos e práticos que permitam aos mestrandos analisar criticamente as 
políticas e práticas da Organização das Nações Unidas e relacionar a evolução das Nações Unidas com a mudança e a 
continuidade das relações internacionais. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Introdução teórica aos conteúdos programáticos, mediante o método expositivo. Análise e discussão de documentos 
indicados previamente pela Docente: textos históricos, convenções, atos de órgãos das Nações Unidas. Apresentação 
oral e escrita de um tema relacionado com os conteúdos programáticos. Avaliação baseada na participação (25%), na 
apresentação de um tema (25%) e em um teste escrito (50%).  
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
A introdução teórica aos conteúdos programáticos permite a aquisição dos conceitos técnico-jurídicos essenciais 
subjacentes ao funcionamento da organização das Nações Unidas. A análise e discussão de documentos, bem como a 
investigação necessária à apresentação de um tema permitem a aquisição crítica de conhecimentos sobre o papel das 
Nações Unidas na configuração e reconfiguração da ordem mundial.  
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