
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A P R E S E N T A Ç Ã O 

 

A atividade é decorrente do Grupo de Trabalho instituída para pensar estratégias de 

internacionalização da Faculdade 2 de Julho. Sendo assim, o Curso de Extensão em Direitos 

Humanos proposto pela F2J será ministrado pelo corpo docente da Universidade de Coimbra, por 

meio do Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos Humanos. 

 

No site da Universidade de Coimbra foi possível extrair o seguinte excerto: 

 
A UC é uma universidade cosmopolita de referência nas áreas de ensino, 
investigação e transferência de conhecimento e inovação. 
[...] 
Mas a Universidade de Coimbra é, sobretudo, uma experiência de vida ímpar, 
intensa, marcante! Todos os que a constituem e que com ela interagem 
partilham um espírito de pertença muito forte e provavelmente inigualável. 

 

O Ius Gentium Conimbrigae, que está sediado em uma das universidades mais antigas do mundo, 

exerce influência na formação jurídica dos brasileiros. A atividade na Universidade de Coimbra é 

uma possibilidade concreta de fomentar a prática da internacionalização, bem como tornar o 

Direito Internacional factível para discentes e docentes. 

 

O curso conta com carga horária de 20 horas e será realizado em Portugal, na Universidade de 

Coimbra, que contará, inclusive, com visita às instalações da universidade e à Biblioteca Joanina. 

Entre os temas que serão abordados no Curso estão: Introdução dos Direitos Humanos, Sistema 

Regional Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, A Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 

Direitos Humanos x Direitos Fundamentais nas decisões dos Tribunais Europeus, Direitos de 

Participação Política, Liberdade de Expressão: análise de jurisprudência e direitos humanos,  

Direito Penal na EU, Mercado Interno, Concorrência e Auxílios de Estado, Direitos Sociais e 

Auditoria, Direitos dos Trabalhadores: as Redes Sociais e os Despedimentos.  

 

Trata-se de um curso de extensão inédito para a Faculdade 2 de Julho, que possibilitará parcerias 

futuras, bem como permitirá a ocorrência de novos cursos e intercâmbios para os discentes e 

docentes, buscando assegurar um ensino de qualidade. É importante ressaltar que algumas 

instituições brasileiras têm mantido relações com o Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos 

Humanos (IGC/CDH) /Universidade de Coimbra, tais como: Estácio/RJ e o Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais entre outras. 

 

 
 
 



O CURSO: 

 
O Curso Breve de Extensão em Direito Humanos e União Europeia possui carga horária de 20 

horas.  A certificação será feita pelo Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos Humanos. É 

obrigatória a presença durante as atividades do Curso. Durante a estada em Coimbra, os 

integrantes vão fazer um jantar de adesão, portanto, todos estão convidados. É importante esse 

momento de confraternização, promovendo a integração da caravana. 

 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO: 

 

 

Horas Tema Orador (a) 

DIA 7  

(2ª Feira) 

10h às 10h30 Sessão de apresentação 

11h às 12h30 
Visita guiada à Universidade de Coimbra, Património Mundial da 

Humanidade: Do Paço ao Colégio 

14h30 às 16h30 Introdução aos Direitos Humanos 
Carla de Marcelino 
Gomes – IGC/CDH 

DIA 8  

(3ª Feira) 

10h às 12h 
Sistema Regional Europeu de Proteção dos 

Direitos Humanos 
Eduardo Malheiro de 

Magalhães - FDUC 

14h às 15h30 A Carta dos Direitos Fundamentais da UE 
Mariana Geraldo - 

FDUC 

16h às 17h30 
Direitos Humanos x Direitos Fundamentais 

nas decisões dos Tribunais Europeus 
Eduardo Malheiro de 

Magalhães - FDUC 

DIA 9  

(4ª Feira) 

10h às 12h Direitos de Participação Política Paula Veiga - FDUC 

14h às 15h30 
Liberdade de Expressão: Análise de 

jurisprudência 
Iolanda Brito - FDUC 

16h às 17h30 Direitos Humanos e Direito Penal na UE 
Anabela Rodrigues - 

FDUC 

DIA 10  

(5ª Feira) 

10h às 12h 
UE: Mercado Interno, Concorrência e 

Auxílios de Estado 
João Nogueira de 
Almeida - FDUC 

14h às 15h30 Direitos Sociais e Auditoria 
Paulo Nogueira da 

Costa – TC 

16h às 17h30 
Direitos dos Trabalhadores: as Redes Sociais 

e os Despedimentos 
Leal Amado - FDUC 

DIA 11 

(6ª Feira) 

10h às 11h30 Educação para os Direitos Humanos 
Catarina Gomes – 

IGC/CDH 

12h às 12h30 Encerramento com entrega de certificados 



INVESTIMENTO: 

O valor do Curso é de €350 (euros), que devem ser pagos em duas vezes. Este custo não cobre as 

despesas com passagens, hospedagem, alimentação e outros gastos indispensáveis à viagem e 

durante a sua ocorrência.  A primeira parcela do curso deve ser transferida até o dia 20 de julho 

de 2019, equivale a 50% (€175) através de Transferência bancária, conforme dados: 

           

NIB: 0010 0000 1886 9070 101 42 
IBAN: PT50 0010 0000 1886 9070 1014 2 
SWIFT/BIC: BBPIPTPL 
Conta: 6-188 6907 001 001 
Titular da conta: Ius Gentium Conimbrigae 
Morada do titular da conta: Palácio dos Melos - Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, 3004-534 COIMBRA-PORTUGAL 
Endereço da nossa agência bancária: Banco BPI, Rua Visconde da Luz, 48 - 3000-414 
COIMBRA – PORTUGAL 
 

Após a transferência Bancária, por favor, enviar e-mail para: efsonlima@gmail.com/ 

gracaneves@gmail.com/ paulomascarenhas@uol.com.br com cópia do comprovante da 

transferência com os seguintes dados: Nome completo, Endereço completo, CEP e CPF. Por favor, 

informar o título do e-mail: Viagem Coimbra. Esses dados serão enviados ao IUS GENTIUM 

CONIMBRIGAE para emissão de recibo. A segunda parcela do Curso deve ser paga no dia do início 

do Curso em Coimbra.   

 

 

DATA DE IDA E DATA DE RETORNO DA VIAGEM: 

Recomendamos que os interessados viajem na sexta pela noite, dia 04/10 e retorne no dia 14/10 

ao Brasil, visto a expectativa das passagens estarem mais baratas. Em Portugal, os aeroportos de 

entrada estão nas cidades de: Lisboa e Porto. Há rota por Madrid, na Espanha. Estando em Lisboa 

ou Porto, recomendamos dormir no domingo, na cidade de Coimbra, dia 06/10, evitando iniciar 

com atraso o Curso. 

 

 

PASSAGENS ÁREAS: 

O viajante deve fazer cotação pelos sites especializados, tais como: https://skyscanner.com.br e 

https://www.decolar.com. 

Recomendamos verificar o site da companhia aérea antes da compra da passagem, visando 

identificar o menor valor. Quanto mais cedo comprar as passagens aéreas, mais baratas as 

passagens poderão estar. As passagens podem ser compradas em cartão de crédito, boleto ou 

outros meios que o interessado encontrar mais facilidade. 

mailto:paulomascarenhas@uol.com.br
https://www.skyscanner.com.br/
https://www.decolar.com/


HOSPEDAGEM:  

O interessado deve providenciar a hospedagem por conta própria, recomendamos estabelecer 

contato com os colegas, buscando ficar no mesmo hotel, pousada, hostel ou em casa através dos 

serviços disponibilizados em plataformas. O valor da hospedagem está em torno de R$1.500,00.  

Recomendamos acessar o Booking para a verificação de preços: https://www.booking.com/ 

 

 

PASSAPORTE/VISTO/ INGRESSO EM PORTUGAL: 

O passaporte é obrigatório para ingressar em Portugal.  Portanto, o mesmo deve ser 

providenciado e estar válido. Você não precisará se preocupar com visto, porque não é pedido 

para os brasileiros que vão a turismo (até 90 dias).  Apenas é necessário você ter 

seu passaporte com validade superior a 3 meses desde a data de viagem.  

 

Outro detalhe importante é que a Polícia de Fronteira poderá solicitar comprovante de que estará 

viajando para o Curso, poderá também solicitar documentos que comprovem reserva no hotel, 

pousada, passagem de volta ao Brasil e dinheiro suficiente para você se manter na viagem. 

Aviso necessário: Apenas responda ao que lhe é perguntado e seja sincero. 

 

Em resumo são necessários: 

 Passaporte válido 

 Seguro viagem com cobertura de pelo menos 30 mil euros (Não é caro, adquire-se no 

cartão de crédito, geralmente, não passa de R$ 200,00). 

 Comprovantes de hospedagem ou carta-convite 

 Comprovantes financeiros 

 Passagem de volta 

  

 

SEGURO VIAGEM: 

O seguro viagem é obrigatório para entrar no Espaço Schengen, portanto, deve ser 

providenciado, pois, Portugal integra o Acordo. O seguro pode ser feito pela internet e ser pago 

no cartão de crédito. É necessário fazer o seguro do dia da viagem ao dia de retorno ao Brasil. 

 

 

https://www.booking.com/


 

ROUPAS: 

As temperaturas na Europa em outubro são amenas, mas o clima já começa a esfriar um pouco, 

principalmente à noite, pois já é outono. Os dias começam a ficar mais curtos. Portanto, atentem-

se para as roupas. É importante registrar que durante as atividades oficiais do curso é 

indispensável o uso de trajes adequados ao ambiente. 

 

 

CUIDADOS COM A SAÚDE: 

Recomendamos estar com o cartão de vacinação em dia, pois, é importante evitar 

intercorrências. Não é exigido cartão de vacinação para entrar em Portugal, mas como as 

condições sanitárias podem sofrer variações bruscas é importante estar regular. 

 

 

AGÊNCIA DE VIAGEM: 

A Faculdade 2 de Julho não estabeleceu parceria formal com agência de viagem, mas a instituição, 

por meio dos professores, coordenadores do Curso Breve em Direitos Humanos e União Europeia 

pela Faculdade 2 de Julho, mantiveram contato com a APETUR, inclusive, uma das representantes 

da empresa faz parte do grupo de Whatsapp criado para o curso, podendo, os interessados 

manterem contato diretamente. 

 

 

COMO FICAM AS FALTAS NA FACULDADE 2 DE JULHO EM RELAÇÃO ÀS 

AULAS? 

As faltas serão tratadas pela Coordenação do Curso de Direito e a Direção Acadêmica quanto aos 

estudantes da Faculdade 2 de Julho, visto a viagem ser uma atividade de ensino. 

  

 

SITE DO IUS GENTIUM CONIMBRIGAE/UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

 http://www.igc.fd.uc.pt/ 

 

 

http://www.igc.fd.uc.pt/


SOLIDARIEDADE!

Para que tenhamos uma boa viagem é indispensável solidariedade. Portanto, compartilhem as 

dicas e promoções. Somos todos responsáveis pela boa viagem que faremos. Portanto, 

desejamos uma excelente estada em Portugal e uma excelente viagem! 

 

 
 
Coordenação do Curso Breve em Direitos Humanos e União Europeia pela Faculdade 2 de Julho: 
 
Efson Lima – Coordenador do Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e professor da 
Faculdade 2 de Julho 
Maria das Graças Neves – Professora do Curso de Direito da Faculdade 2 de Julho 
Paulo Mascarenhas – Coordenador do Curso de Direito e professor da Faculdade 2 de Julho 


