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IV SEMINÁRIO ON-LINE SOBRE DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS
ARMADOS DA ASSOCIACÃO DOS COLÉGIOS DE DEFESA IBEROAMERICANOS

1. Antecedentes
Na XIX Conferência de Diretores dos Colégios de Defesa Ibero-americanos
(XIX CDCDIA), realizada em Madri - Espanha, de 15 a 19 de outubro de 2018, o
Diretor do CESEDEN, ofereceu a organizar com outros colégios, um seminário
sobre o “Direito internacional dos Conflitos Armados” (DICA), através da
ferramenta de videoconferência no «Portal Ibero-americano».
Para esta oferta, as seguintes escolas se uniram como organizadoras do
evento:
a Escola Superior de Guerra (ESG) do Brasil; e
a Academia Nacional de Estudos Estratégicos (ANEPE) do Chile;
a Escola Superior de Guerra (ESDEGUE) da Colômbia;
o Centro de Altos Estudos Nacionais (CALEN) do Uruguai.
A fim de satisfazer este compromisso, e com base na experiência de cursos e
seminários anteriormente ministrados desde o ano de 2015, está previsto a
realização do mencionado seminário entre os meses de março e abril de 2019.

2. Finalidade
A finalidade deste seminário é contribuir na formação de militares e civis dos
países membros da Associação de Colégios de Defesa Ibero-americanos;
preparar e formar os futuros líderes sobre o “Direito Internacional dos Conflitos
Armados” e contribuir, ao mesmo tempo, na criação e consolidação de uma
comunidade de paz e segurança na área.
Neste sentido, visa impulsionar processos de conhecimento nacional mútuo,
de inter-relações pessoais e de experiências compartilhadas, aproveitando as
novas posibilidades oferecidas pelas ferramentas do portal Ibero-americano, que
ajudam a compreender diferentes situações e que consolidam vínculos de relação
e integração institucional entre os países interesados em seguir este curso.
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3. Objetivo geral
A fim de alcançar o objetivo de fortalecer o conhecimento sobre o direito
internacional dos conflitos armados, serão abordados os principais conceitos do
DICA e será realizado um estudo detalhado dos diversos aspectos, com o objetivo
geral de conhecer o âmbito de aplicação da citada legislação. Pretende-se
também, que o participante possa aplicar os conhecimentos e ferramentas
adquiridas no seu campo profissional, acadêmico ou de pesquisa.
Para tanto, foram identificadas 15 (quinze) trabalhos organizados nos
seguintes blocos temáticos:
1. questões gerais;
2. direito aplicável à condução das hostilidades;
3. proteção das vitimas da guerra; e
4. sistema de eficiência do DICA.

4. Objetivos específicos
 OE nº 1
- Familiarizar-se com os conceitos e terminologia relacionados com o direito
internacional dos conflitos armados, entendendo que à lei deve proteger as
vítimas quando as tentativas para evitar as guerras falharem.
 OE nº 2:
- Conhecer a proteção que a lei confere às vítimas, através da regulação de
armas e métodos de guerra, incluindo a guerra cibernética, as precauções que
devem ser adotadas nos ataques e estatuto do combatente.
 OE nº 3:
- Estudar o sistema de proteção do DICA em relação com as distintas
categorias de vítimas: feridos, doentes, náufragos, presos e população civil.


OE nº 4
- Conhecer os instrumentos com que conta o DICA para garantir seu
cumprimento, incluindo a repressão penal dos crimes de guerra.
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5. Denominação do seminário
- IV Seminário on-line sobre o direito internacional dos conflitos armados da
Associação dos Colégios de Defesa Ibero-americanos.

6. Duração
- Cinco semanas, a partir da segunda semana de março de 2019.

7. Horas
- 30 horas, divididas em 15 horas de apresentações e 15 horas destinadas aos
debates.

8. Metodologia
O curso iniciará com uma aula inaugural no primeiro dia, continuará com uma
série de conferências a cargo de especialistas, terminando com uma aula de
encerramento.
As apresentações dos especialistas serão feitas através da ferramenta de
videoconferência webex do “portal ibero-americano”. Terão uma duração de duas
horas diárias, entre apresentações e debates, no horário da tarde, de segundafeira a quinta-feira.
As horas destinadas às atividades complementares serão desenvolvidas com
base nas seguintes atividades:
- leitura e análises dos documentos previstos e leituras recomendadas dos
profesores;
- um debate on-line ou fórum aberto diário, orientado pelo professor, no qual
poderá participar todos os alunos, valorizando a participação;
- suporte e resoluçao de dúvidas on-line; e
- questionários para avaliação do seminário serão realizados ao término de
cada semana de trabalho, bem com ao final das atividades do período, através da
plataforma Survey Monkey.
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9. Horário do Seminário
O seminário será realizado por videoconferência através da plataforma da
Associação dos Colégios de Defesa Ibero-americanos, três (03) vezes por
semana, às 1500h (GMT), no período de 12 de Março a 11 de Abril de 2019.

10. Regime de Faltas
Será responsabilidade do coordenador de cada um dos Colégios de Defesa
participantes no seminário de controlar o registro de presenças dos alunos. O
limite máximo de faltas por aluno ao seminário serão de três (03).

11. Secretaria
A ESG - Brasil será responsável pelos procedimentos administrativos
relacionados a este seminário (divulgação na plataforma da Associação dos
Colégios de Defesa Ibero-Americanos, inscrição, regime de faltas e emissão dos
certificados).

12. Certificado de Assistência ao seminário
Os participantes que concluirem o seminário sem ultrapasar o limite de faltas
previstos receberão um certificado (no formato digital e impresso) de assistência,
assinado pelo diretor da ESG-Brasil, em nome dos diferentes Colégios de Defesa
organizadores do seminário, tal certificado será entregue posteriormente através
dos Coordenadores nacionais de cada um dos Colégios de Defesa participantes.

13. Coordenacão Técnica da Plataforma on-line da Associação dos Colégios
de Defesa Ibero-americanos
O CESEDEN da Espanha será o responsável em realizar a gestão das
videoconferências.

14. Coordenadores Nacionais, Organizadores do Seminário
ANEPE (Chile) – Coronel Fernando Duarte
ESDEGUE (Colômbia) – Primeiro Sargento José Alexander Rodríguez
CESEDEN (Espanha) – Coronel Juan Silva
ESG (Brasil) – Coronel Ricardo Freire
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CALEN (Uruguai) – Coronel Esteban Gámbaro Pereira

15.Inscrições
Serão por meio dos respectivos Coordenadores Nacionais dos Colégios membros
da Associação dos Colégios de Defesa Ibero-americanos, que enviarão a lista de
participantes a Secretaria do Seminário (ESG- Brasil) e-mail: seminarioacdia@esg.br
Não será admitido nenhuma inscrição que não seja remetida aos Coordenadores
nacionais.
A lista dos alunos inscritos deverá seguir o modelo abaixo e enviado nos formatos
(*.docx e *.pdf):
Institución y país / Instituição e

Instituto de Defesa Nacional (Portugal)

país:
Nr

Grado o titulación / Posto ou

Nombre completo / Nome completo

titulação
1.

Professor Doutor

Manoel da Silva Gomes

2.

Major

Joaquim Lousada

n.

…

…
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16.Programa do Seminário

12/03/2019 - terça
16.00-16.15 horas

Inauguração oficial do curso. Palavras do Diretor do CESEDEN

12/03/2019 - terça
16.15-17.45 horas

Introdução e fontes do DICA
Centro de Estudos do Direito Internacional Humanitário-Cruz Vermelha Espanhola
CESEDEN - ESPANHA

13/03/2019 - quarta
16.00-17.30 horas

Direitos Humanos e DICA. Funções das Forças Armadas no campo nacional. A
luta contra o terrorismo e a colaboração no combate ao crime.
CALEN - URUGUAI

14/03/2019 - quinta
16.00-17.30 horas

A contribuição da Cruz Vermelha nos conflitos armados
Centro de Estudos do Direito Internacional Humanitário-Cruz Vermelha Espanhola
CESEDEN - ESPANHA

19/03/2019 - terça
16.00-17.30 horas

Objetivos militares e ações hostis
ESG - BRASIL

20/03/2019 - quarta
16.00-17.30 horas

Limitações ao emprego de meios e métodos de combate. Convenção sobre armas
convencionais excessivamente nocivas e de efeitos indiscriminados de 1980 e seus
protocolos. Tratado de comércio de armas

21/03/2019 – quinta
16.00-17.30 horas
26/03/2019 - Terça
16.00-17.30 horas

Proibição de minas anti-pessoais, munições cluster, armas químicas e
biológicas
ANEPE - CHILE
As armas novas. Operacões no ciberespaço e guerra cibernética.
Manual de Tallinn 2.0
Centro de Estudos do Direito Internacional Humanitário-Cruz Vermelha Espanhola
CESEDEN - ESPANHA

27/03/2019 - quarta
16.00-17.30 horas

Proteção de feridos, doentes, náufragos, pessoal, meios e transportes sanitários nos
conflitos armados. Assistência de saúde no combate.

28/03/2019 - quinta
16.00-17.30 horas

Tratamento devido aos prisioneros de guerra e pessoas detidas em poder da
parte adversa
ESG – BRASIL

02/04/2019 - Terça
16.00-17.30 horas

Proteção da população civil. Participação direta dos civis nas hostilidades
ESG - BRASIL

03/04/2019 - quarta
16.00-17.30 horas

Proteção especial de mulheres, crianças e jornalistas
ESG - BRASIL

04/04/2019 - quinta
16.00-17.30 horas

Proteção dos bens culturais em caso de conflito armado
Centro de Estudos do Direito Internacional Humanitário-Cruz Vermelha Espanhola
CESEDEN - ESPANHA
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09/04/2019 - terça
16.00-17.30 horas

Conflitos armados sem caráter internacional
ANEPE - CHILE

10/04/2019 – quarta
16:00-17:30 horas

As operacões de paz. O Manual de Lovaina de 2017
CALEN - URUGUAI

11/04/2019 – quinta
16:00-17:30 horas

Sistema de eficiência do DICA. A Corte Penal Internacional
Centro de Estudos do Direito Internacional Humanitário-Cruz Vermelha Espanhola
CESEDEN - ESPANHA

11/04/2019 – quinta
17:30-18:00 horas

ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO. Palavras dos Diretores dos Colégios
organizadores do Seminário

O horário das conferências será na hora da Espanha.
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