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O Descomplica 
 
Somos uma das empresas mais inovadoras  

do mundo. Isso possibilita que você tenha  

um aprendizado que é referência no mundo. 
 

Aqui você aprende desde o primeiro dia, as 

aulas estão disponíveis desde o primeiro 

segundo e você pode começar a estudar. Você 

aprende de várias maneiras, no seu tempo. 

 

Os melhores professores do Brasil estão aqui, 

você tem a certeza que aprende os conteúdos 

mais atuais e de uma maneira fácil, que só os 

melhores professores sabem ensinar. 

 

Certificados validados pelo MEC em parcerias 

com as melhores faculdades do Brasil!  

 



               
 

 

 

 

Índice 
 
 
1. Nossos diferenciais                                                                  4 

2. Por que escolher o curso?                                                       5 

3. Programa do Curso                                                                  6  

4. Nossos Professores                                                                 8 

5. Informações                                                                            10 

6. Experiência Descomplica                                                       11 

7. Certificação                                                                            12 

8. Benefícios do EAD                                                                 13 



               
 

 

 

 
 
Av. das Américas, 3.443 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ     CNPJ: 10.393.366/0001-21        4 

1. Nossos diferenciais 
 
 
As aulas estão disponíveis desde o primeiro segundo e você pode começar a estudar. 

Cada aula é composta por grupos de vídeo entre 5 e 10 minutos. Ou seja, você consegue 

ir avançando no curso com base no tempo que você possui. 

 

Você aprende de várias maneiras, no seu tempo. Você pode assistir as aulas no tablet, 

computador e celular. Pode baixar as aulas e assistir off-line. 

 
 

Aulas com professores 

reconhecidos no mercado 

. 

 

 Videoaulas com 

    conteúdo exclusivo 

 

    Baixe as aulas para 

assistir onde quiser 

 

 

    Provas e entrega de 

TCC online 

  

     

    Curso validado 

    pelo MEC 

 

 

 

   Material de apoio escrito                         

pelos professores 

 

 

       Acesso via celular,  

tablet ou computador 

 

 

     Empresa pela 

     Fast Company 
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2. Por que escolher o curso? 
 

A Pós-Graduação em Direito Internacional oferece uma oportunidade para que se 

atualizem sobre normas e tratados internacionais, correlacionando-os às leis internas 

brasileiras, de modo a confluir para o melhor atendimento aos clientes. 

 

Objetivo  
 

• Promover a formação de profissionais especializados em Direito Internacional. 
• Desenvolver o pensamento crítico a respeito de tópicos relacionados à dignidade da 

pessoa humana, aplicação de normas jurídicas, incorporação de tratados 
internacionais e jurisprudência. 

• Incentivar discussões sobre os principais assuntos que se amoldam a relações de 
Direitos Humanos no contexto internacional. 

• Capacitar profissionais do direito nos âmbitos consultivo e processual para melhor 
desenvolverem estratégias de atuação jurídica.   

• Fomentar para a elaboração de pareceres, pesquisa, produção acadêmica e   para 
desenvolvimento da docência para ensino superior. 

 

Público-Alvo  

 

Graduados em Curso Superior: Tecnólogos, Licenciaturas e Bacharelados que queiram 

atuar na área.
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3. Programa do Curso 
 

 

Pós-Graduação – Direito Internacional – 360h  

 

 

Direito  Internacional Público 

 
• Fundamento do Direito 

Internacional.  
• Estado como Sujeito de Direito 

Internacional.  
• Organizações Internacionais.  

• A Pessoa Humana no Direito 
Internacional.  

• Território.  
• Solução de Controvérsias no 

Direito Internacional. 

 

Direito Internacional Privado 
 

• Conceito, Objeto e Finalidade.  

• Fontes.  
 
 

 
 
 

• Normas.  

• Conexão.  

• Aplicação do Direito Estrangeiro Pelo 
Juiz Nacional

 

Nova Lei de Migração 
 
• Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. 

 
 

 

Direito  Internacional dos Direitos Humanos

 

• Constituição brasileira e tratados 
internacionais de proteção de 
Direitos Humanos.  

• Sistema Internacional de Proteção 
dos Direitos Humanos.  

• Direitos Humanos e cidadania no 
Brasil.  

 

Direito Constitucional 

• Princípios, Direitos e Garantias 
Fundamentais.  

• Organização Político-
administrativa.  

• Repartição de Competências.  
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• Administração Pública.  

• Poder Legislativo.  

• Processo Legislativo.  

• Poder Executivo.  

• Poder Judiciário.  

• Funções Essenciais à Justiça.  

• Controle de Constitucionalidade.  

• Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas.  

• Finanças Públicas.  

• Ordem Econômica e Financeira.  

• Ordem Social. 

• Remédios Constitucionais. 

 

Direito Econômico 

 

• Fontes do Direito Econômico.  
• Ordem Jurídico-Econômica.  
• Intervenção do Estado no Domínio Econômico.  

• Planejamento Econômico.  
• Economia de Mercado e Concorrência.  
• Economia e Crise Financeira. 
 
 
 
Didática do Ensino Superior 
 

• Pressupostos históricos, filosóficos e sociais da didática;  
• Elaboração do plano de curso e plano de aula; 
• Técnicas de ensino de conteúdos atitudinais;  
• Relação professor-aluno no processo de ensino e aprendizagem;  
• Postura, quadro e voz: Sendo um professor nota dez;  
• Dinâmica de aula;  
• Professor atual x professor desejado; 
• Memória e inteligência;  
• Professor coaching: horários e formas de estudo; 
• Métodos avaliativos;  
• Enfim, estamos dando uma boa aula? 
 
Metodologia da Pesquisa Científica 
 
• Fundamentos de Pesquisa;  
• Tipos de Pesquisas;  
• Passo a Passo da Elaboração de Artigo;  
• Científicos;  
• Situação Problema;  
• Fundamentação Teórica;  
• Metodologia da Pesquisa;  
• Desenvolvimento;  
• Conclusão. 
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4. Nossos Professores 
 

 

 

 
Joyce Lira Professora Substituta na empresa UFF - Universidade Federal Fluminense 
Professora na empresa Emerj - Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
Estudou Direito Constitucional na instituição de ensino Mestrado em Direito Constitucional - 
UFF / PPGDC 

  

 

Gonzalo Lopez Advogado / OAB-RJ;Mestre pela UFRJ; Professor de Direitos da Pessoa 
com deficiência, Direitos da Criança e do Adolescente, Direito Educacional, Direitos 
Humanos e Constitucional; Membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com deficiência do Conselho Federal da OAB;Delegado da Comissão de Defesa da 
Pessoa com deficiência da OAB RJ; Secretário Geral da Comissão OAB Vai a Escola; 
Coordenador da Comissão de Prerrogativas da OAB RJ; Membro da câmara legislativa do 
Fórum UFRJ Acessível e Inclusiva; Membro do Comitê Jurídico da FBASD (Federação 
Brasileira das associações de síndrome de Down); Consultor institucional do MAIS 
(Movimento Down e Movimento Zika); Moderador do RJ Down. 

 

 

Marcelo Leonardo Tavares Juiz Federal 

Graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro durante o período de 

1992 a 1996. 

Mestrado em Direito (Conceito CAPES 5), pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), DE 2000 A 2003. 

Doutorado em Direito (Conceito CAPES 5), pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), DE 2005 A 2007. 

Professor de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – UERJ; Pesquisador Doutor em Direito Público pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, com estágio de pesquisa na Université Panthéon-Assas (Paris II); 

Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Escola da Magistratura Regional 

Federal – EMARF, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região EMERJ e Membro 

Honorário do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. 
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Rubens Oda é professor de Didática no Ensino Fundamental e Médio do Descomplica. 
Formado em Ecologia, possui Mestrado e Doutorado pela UFRJ. Primeiro brasileiro a 
participar na IBO ( International Biology Olympiad - Austrália), líder de equipe nas IBO 
(China, Índia, Coréia, Japão, Taiwan, Argentina, Cingapura) e líder de equipe nas OAB 
(Olimpíada Iberoamericana de Biologia) do México, Costa Rica e Brasil. É um dos 
professores mais conhecidos no Brasil e atua como consultor nas áreas de ensino e meio 
ambiente.      

 

 

Marcus Vianna   é professor do Descomplica. Profissional com vinte anos de atuação nas 
áreas de Marketing de Serviços e Comportamento do Consumidor em segmentos de 
comunicação e serviços, com experiência em consultoria / treinamento empresarial para 
empresas de todos os portes. Na área acadêmica há 18 anos, é mestre em Sistemas de 
Gestão da Qualidade pela UFF, especialista em Marketing Estratégico com habilitação para 
Docência Superior pela ESPM e bacharel em Comunicação Social / Publicidade e 
Propaganda pela UGF. Coordenou cursos de graduação e pós-graduação na área de 
Gestão e atualmente ministra aulas de Marketing para graduação e pós em instituições 
como Ibmec, UERJ, UVA e UGF. 

 

Luiz Oliveira Jungstedt Professor concursado da Universidade Fluminense - UFF, desde 

1990. Parecerista e autor de obras jurídicas e artigos publicados. Foi pioneiro na 

organização e publicação da obra que reuniu em um único volume, as normas 

administrativas brasileiras (Legislação Administrativa, Ed. Thex,1995). É sócio fundador e 

professor do Curso Master Juris Professores Associados, Rio de Janeiro. 
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5. Informações 
 

 

Contato 

 

Nossa equipe está sempre pronta para te ajudar.  

Seja para tirar suas dúvidas ou para falar um 

simples "oi" para você.  

 

Para maiores informações sobre o curso,  

entre em contato através do e-mail: 

pos@descomplica.com.br 

 

Telefone: 0800 001 6862 

Whatsapp: (21) 98941-3271 

mailto:pos@descomplica.com.br?subject=Mais%20Informações%20sobre%20Pós-Graduação%20Descomplica
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6. Experiência Descomplica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vamos te ensinar tudo o que você 

precisa saber para ser bem sucedido 

na vida profissional em um só lugar 

Acompanhe as aulas, baixei matérias  

de apoio e veja suas listas de exercícios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faça o simulado e prepare-se para  

a prova online.  

 

Assista as aulas sem ter que gastar  

o plano de dados do seu celular. 
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7.  Certificação 
 
 

Certificados emitidos pela UNIAMÉRICA 

Curso validado pelo MEC 

Acesse o *E-MEC 
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8. Benefícios do EAD 
 
Existem alguns motivos que podem impulsionar sua vontade de cursar uma pós-
graduação on-line, pois garantir uma especialização traz muitos benefícios. 

• Mais autonomia e flexibilidade 

Com a correria da rotina, fica difícil cumprir com todos os compromissos e ainda ter 

espaço para acrescentar mais tarefas. Uma pós-graduação on-line ajuda a otimizar 

seu tempo e oferece mais autonomia. Como os conteúdos são digitais, você é o 

responsável pelo seu cronograma e adequa os estudos ao seu cotidiano. Ou seja, 

muito mais liberdade e eficiência para aprender. 

• Otimização do tempo 

Uma das maiores diferenças entre a pós on-line ou presencial é a otimização de 
tempo do aluno. Quem opta por um curso como esse, normalmente já está inserido 
no mercado de trabalho e, portanto, não tem muito tempo livre durante a semana. 

A correria do dia a dia é cada vez maior e o desenvolvimento tecnológico também. 
Hoje já é possível ministrar aulas à distância e aprender da mesma maneira que 
ocorre dentro da sala de aula tradicional. 

• Seja valorizado no mercado 

Uma pesquisa da consultoria Robert Half, publicada pela Folha de São Paulo, 
mostra que 66% dos profissionais com Pós-Graduação tiveram alta salarial após a 
realização do curso. Dentre eles, 22% receberam mais do que o dobro do salário 
que ganhavam antes. Mais de 30% tiveram aumento de remuneração entre 20% e 
50%. É bom ou não é? 

 
  

http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/1219428-pos-graduacao-aumenta-chance-de-ter-aumento-de-salario-diz-estudo.shtml
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