OS DIREITOS HUMANOS DOS VULNERÁVEIS, MARGINALIZADOS E EXCLUÍDOS
Trabalho de Investigação para os que pretendem obter o Certificado Acadêmico
A investigação em direitos humanos é parte fundamental do mandato do IBDH e do IIDH. Por isso, ambas as
instituições, em parceria com a PGE e o Centro Universitário Farias Brito e FBI UNI, desenvolvem e estimulam
amplamente qualquer iniciativa tendente a enriquecer e impulsionar a doutrina dos direitos humanos nas
Américas.
Certamente, a efetividade e eficácia do trabalho em direitos humanos, desde a educação, promoção, defesa
ou denúncia, deve apoiar-se, em grande medida, na investigação, cujos resultados nos oferecem uma visão da
realidade en que trabalhamos e das causas que explicam os diversos fenômenos sociais, políticos e
econômicos nos quais tratamos de incidir.
O trabalho de investigação com vistas a obter o Certificado Acadêmico do VIII Curso Brasileiro Interdisciplinar
em Direitos Humanos representa uma oportunidade para o aprofundamento num tema de interesse local,
nacional ou regional no campo dos direitos humanos, vinculado ao eixo temático (Os Direitos Humanos dos
Vulneráveis, Marginalizados e Excluídos). As investigações poderão ter um caráter bibliográfico-descritivo,
reflexivo-filosófico ou eminentemente, mas sempre deverão sustentar-se em diversas fontes atualizadas,
confiáveis, e que possam ser constatadas. Para isso, deverão consignar adequadamente a referência a cada
fonte.
Um grupo de expertos(as) se encarregará de avaliar os trabalhos apresentados no prazo estabelecido,
segundo sua especialidade. Aqueles trabalhos cujos conteúdos estabeleçam uma relação com o eixo temático
e preencham os requisitos de forma, serão aprovados e ao(à) participante será conferido o Certificado
Acadêmico. Por igual, entre os trabalhos aprovados, aqueles que representem uma contribuição relevante e
nova à doutrina dos direitos humanos e que atendam de maneira ótima aos requisitos formais serão
recomendados para publicação, seja em versão física ou eletrônica.
Relativamente à extensão do trabalho, este deverá ter no mínimo 30 páginas e no máximo 50, espaço simples,
incluindo introdução, conclusões e referências bibliográficas.
O formulário a seguir tem como fim oferecer as linhas básicas de desenvolvimento que permita ao interessado
receber retroalimentação e sugestões prévias, mas de nenhum modo representa uma restrição futura à
reapresentação ou à reestruturação da investigação que se considere necessária durante seu
desenvolvimento. O formulário pode ser entregue antes do término do Curso.
As entidades organizadoras felicitam e estimulam o esforço dos(das) participantes no sentido de realizar esta
tarefa, como contribuição efetiva à doutrina dos direitos humanos no Brasil.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O TRABALHO ACADÊMICO
Nome:
País:
Tema:

Justificação (assinalar brevemente as razões pelas quais considera importante o tema escolhido desde a
perspectiva de seu trabalho, da população beneficiária ou do impacto que teria sua difusão entre a
comunidade de direitos humanos):

Objetivos (no máximo três):
1.
2.
3.

Possível desenvolvimento temático (assinalar entre três e cinco subtemas que espera abordar no
desenvolvimento do trabalho):
1.
2.
3.
4.
5.
NOTA: Pode anexar uma folha adicional.

