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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e 

Ciência Jurídica 2018/2019 
 
Unidade curricular 
Direito Internacional Público I/II 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Prof. Doutora Maria Luísa Duarte – 2 horas / semana 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Estudo aprofundado do sistema internacional de segurança colectiva e perspectivas de evolução 
 
Conteúdos programáticos 
Tema: Direito Internacional e o princípio da proibição do uso da força no século XXI 
 
Conteúdos  
 

1. A Carta das Nações Unidas e a proibição do uso da força 
2. A prática pós-onusiana e a relevância do costume em matéria de segurança colectiva e uso da força 
3. Direito Internacional e direito de legítima defesa 
4. O Conselho de Segurança e a legitimação do uso da força 
5. Uso ou ameaça de uso de armas nucleares e Direito Internacional 
6. Armas químicas e seu enquadramento pelo Direito Internacional 
7. Direito Internacional e intervenção humanitária 
8. Intervenção a convite 
9. Uso da força e luta contra o terrorismo 
10. Segurança colectiva e organizações regionais 
11. Direito Internacional e responsabilidade de proteger 
12. Novas formas de ameaça à paz – em especial, o ciberterrorismo 
13. Direito Penal Internacional e jurisdição do TPI – em especial, o crime de agressão 
14. Ambiente e crimes contra a paz e segurança da Humanidade 
15. O Direito Internacional do Mar e as leis da guerra 
16. Direito Internacional dos Refugiados 

 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Preparar os alunos para o trabalho de investigação e construção de pensamento crítico sobre o tema 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas em regime de seminário são calendarizadas em três períodos:  
- apresentação inicial e de enquadramento pela regente; 
- apresentação pelos alunos de jurisprudência ou de notas de leitura de livros ou artigos de revista, sugeridos pela 
regente; 
- apresentação pelos alunos sobre temas previamente escolhidos com o conhecimento e acordo da professora, e que 
servem de base aos respectivos relatórios de mestrado, previstos no Regulamento de Avaliação. 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia de ensino praticada na FDUL, nesta unidade curricular concretizada em regime de seminário, com a 
participação activa dos alunos, incluindo de forma individual com apresentações orais de 40/50 minutos, garante o 
desenvolvimento de aptidões necessárias à elaboração do relatório de mestrado e da dissertação de mestrado. 
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