
DIREITO E SUSTENTABILIDADE:

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 



SOBRE O CURSO

A conscientização da gravidade da crise ecológica

nos anos 70 levou à emergência de um ramo do

direito internacional relacionado com a proteção do

ambiente, bem como ao reconhecimento progressivo

do ambiente como um verdadeiro direito humano.

Nesta base, os Direitos da Natureza representam um passo

para além do antropocentrismo que até agora tem dominado

o discurso e a prática dos direitos humanos.

Reconhecer direitos à natureza implica reconhecer outras

subjetividades no campo dos direitos, abrindo a porta a

paradigmas biocêntricos e ecocêntricos.



Advogados, ONGs, alunos de Graduação e Pós

Graduação em Direito, Professores e demais

operadores do Direito que trabalhem e/ou atuem

principalmente nas áreas de Meio Ambiente,

Consumo, Empresas, Direitos Humanos, Direito

Internacional.

PERFIL DO ALUNO

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar os novos desafios do Direito a partir da

gravidade da crise ecológica que vivemos, bem como

discutir nossos desafios em relação ao cumprimento dos

direitos humanos e sustentabilidade.



DIFERENCIAIS

• Equipe de Professores mestres e doutores, com profícua

produção na temática de Meio Ambiente, Direitos Humanos

e Direito Internacional.

• Professores com participação na ONU.

• Oportunidade de intercâmbio de ensino por meio da 

conjugação de professores brasileiros e estrangeiros.



INFORMAÇÕES GERAIS

DIAS OFERTADOS 

CARGA HORÁRIA

PRÉ-REQUISITO

INVESTIMENTO

INSCRIÇÕES

PROFESSORES

Ensino superior em andamento (preferencialmente do Direito)

32 horas (interação + estudo)

Segunda a quarta-feira das 09h00 às 18h00

Até 19/07/2021

Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 105,00 no 

cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 630,00 (à vista) no boleto.

Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 140,00 no cartão de 

crédito ou numa única parcela de R$ 840,00 (à vista) no boleto.

Cláudia Costa

Ana Cláudia Cardia

Susana Borràs

Felipe Gómez Isa

Laura Magalhães



EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

Nós oferecemos 

cursos executivos de 

excelência que irão 

trazer inovação e alta 

performance para 

profissionais do 

mundo corporativo.


