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Nesta seção, apresentamos o relato de experiência do professor Valerio Mazzuoli sobre a participação de 
estudantes do curso de Direito na Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, a Inter-American Human Rights Moot Court Competition, organizada pela American University 
Washington College of Law, nos Estados Unidos da América.
Valerio Mazzuoli é Doutor summa cuma laude em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), câmpus de Franca, além de ter realizado Pós-Doutorado na Universidade 
Clássica de Lisboa entre 2010 e 2011. 
Com sólida carreira acadêmica, é autor de mais de 20 livros jurídicos e citado constantemente na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, foi eleito e tomou posse na Cadeira n.º 36 da Academia Mato-
Grossense de Letras. Atualmente, Valerio Mazzuoli é professor associado da Faculdade de Direito da UFMT.
Com a palavra, o professor!

Contextualização
Leciono a disciplina “Direito Internacional”, que, no plano de ensino da UFMT, é uma disciplina única, e 

nela desenvolvo o Direito Internacional Público, o Direito Internacional Privado e o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. É no âmbito desse terceiro braço do Direito Internacional que desenvolvo o meu Grupo 
de Estudos, que anualmente leva estudantes para o Moot Court Competition da American University, em 
Washington, D.C., nos Estados Unidos, ocasião em que os estudantes de direitos humanos participam na 
prática da “advocacia internacional de direitos humanos”, aprendendo como atuar perante um organismo ou 
tribunal internacional para proteger direitos humanos das pessoas sujeitas à jurisdição brasileira. 

Moot Court Competition: uma metodologia ativa
O Moot Court Competition – Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos – é um espaço de aprendizagem que coloca o acadêmico na situação de sujeito, no centro de 
iniciativas e ações, com vista a buscar soluções práticas para um problema apresentado. A atividade traz 
uma perspectiva diferenciada de aprendizagem, orientando-se pela dinâmica da metodologia ativa, uma 
vez que os estudantes são desafiados a colocar em prática os conhecimentos apreendidos ao longo de sua 
formação.
Conforme Marques (2018, p. 3), as “metodologias ativas são formas de ensino que utilizam experiências reais 

ou simuladas, visando estimular a solução de desafios advindos da prática social, em diferentes contextos”. É 
exatamente isso que ocorre num Moot Court, pois a atividade desenvolvida é baseada em um caso hipotético 
escrito por especialistas no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e que reflete um tema debatido 
dentro do sistema interamericano, devendo os alunos elaborar suas peças jurídicas para defender o papel 
(vítimas ou Estado) que a organização lhes confere. A dinâmica possibilita, assim, a formação de sujeitos 
ativos, críticos e reflexivos, por meio de uma aprendizagem que se orienta pelo princípio do aprender fazendo.
A competição que toma os casos simulados como foco para a aprendizagem apresenta uma especificidade 

por se situar no mundo da academia e se estender ao do trabalho, considerando que objetiva treinar 
futuros estudantes da área jurídica para usar o sistema jurídico interamericano como fórum legítimo para 
a reparação de violações de direitos humanos. A metodologia desenvolvida, ao propor a construção do 
conhecimento a partir da vivência de situações contextualizadas no mundo real, reflete uma concepção de 
formação jurídica crítico-reflexiva, baseada em estímulo no processo ensino-aprendizagem, tendo como 
resultado o envolvimento por parte do acadêmico na busca pelo conhecimento. Nesse contexto, o papel do 
professor orientador – o Coach – é o de mediador do processo, objetivando despertar nos competidores 
o sentimento de que eles são capazes de resolver o caso, utilizando, para tanto, doutrina, documentos 
jurídicos e jurisprudência internacional. É importante destacar que esse estudo possibilita que os acadêmicos 
empreguem os conhecimentos de forma ampliada, diminuindo a ocorrência de um processo de aprendizagem 
fragmentado.

A dinâmica do Moot Court Competition
A dinâmica de um Moot Court é complexa e se inicia com a apresentação do “caso hipotético” pela universidade 

proponente, depois do que, as equipes inscritas deverão apresentar seus Memoriais (defesa da parte, vítima 
ou Estado) no prazo estipulado pela universidade. Na inscrição, a equipe já sabe se será “representante do 
Estado” ou “representante da(s) vítima(s)” do caso hipotético. Nós, da Faculdade de Direito da UFMT, sempre 
fomos sorteados como representantes do Estado, o que é muito mais difícil na prática, porque defender o 
violador de direitos é sempre mais penoso do que defender as vítimas dessas violações. Assim, até nesse 
sentido, o estudo tem sido proveitoso para os nossos estudantes, porque conhecer “o outro lado”, isto é, o 
lado do Estado violador, também abre várias perspectivas de advocacia internacional para os estudantes de 
direitos humanos.
Depois da apresentação dos memoriais (dos Estados e/ou das vítimas) é que, então, as equipes viajam 

a Washington, D.C., e lá fazem as suas defesas orais perante os juízes (também hipotéticos) da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Esse momento, para mim, enquanto professor e orientador da equipe, 
é particularmente singular, porque vejo nitidamente o crescimento intelectual desses estudantes, que, lá nos 
Estados Unidos, se tornam verdadeiros oradores internacionais, com a qualidade de já saírem dali podendo 
dar os primeiros passos numa advocacia internacional voltada à proteção dos direitos humanos. E isso, para 
um professor, não tem preço.

Potencialidades da competição
A Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano é uma oportunidade ímpar para que 

os estudantes de direito e relações internacionais conheçam por dentro o funcionamento de instâncias e 
organismos internacionais de proteção dos direitos humanos, o que apenas em sala de aula seria quase 
impossível.
Quanto mais estudantes de Mato Grosso têm a sua visão do Direito ampliada, indo para outros países em 

competições internacionais, é evidente que toda essa carga de conhecimento se reverterá para a sociedade 
em que vivem. Assim, todo esse aprendizado internacional reverte, sem dúvidas, para melhorias do sistema 
de justiça brasileiro e de Mato Grosso, pois tais estudantes sairão da Universidade com uma visão diferenciada 
desse sistema e trabalharão para que ele seja mais efetivo.

O Moot Court Competition e o Grupo de Estudo de Direito Internacional Público 
Os competidores são participantes do Grupo de Estudo de Direito Internacional Público – GEDIP, que coordeno. 

Tudo nesse nosso Grupo é espontâneo, desde a vontade de o estudante dele fazer parte até a iniciativa de 
querer participar de uma competição internacional. Tudo tem que vir da vontade própria do interessado, 
sem qualquer tipo de pressão ou cobrança. A única obrigatoriedade para quem entra no Grupo é levá-lo 
a sério. Na verdade, é meio mágico esse processo, pois a cada ano estudantes se interessam mais pelo 
Direito Internacional Público, até mesmo porque ficam sabendo do sucesso dos colegas nessas competições 
internacionais. Então, quando começo as aulas do segundo ano de Direito, vários alunos vêm me perguntar 
quando começam as atividades do Grupo e isso, de certa forma, me surpreende, me deixando realmente 
muito feliz.

Para encerrar…
Atualmente, os nossos resultados no Moot Court Competition só sobem no ranking nacional. No ano retrasado, 

por exemplo, chegamos à semifinal da competição como a melhor e mais bem preparada equipe brasileira 
de defesa do Estado. Isso teve uma repercussão muito grande e deixou a nossa comunidade acadêmica 
muito orgulhosa. Claro que esse é um julgamento simulado, e não se pode exigir de uma simulação que 
empate com a realidade. O que importa, certamente, é a participação do estudante nessas competições 
internacionais, até mesmo do ponto de vista do intercâmbio acadêmico, tendo em vista que lá nos Estados 
Unidos eles passam a interagir com estudantes do mundo todo e isso, seguramente, amplia a sua formação 
para melhor.
Sempre que retornamos ao Brasil, fazemos um evento na Faculdade de Direito para mostrar os resultados 

obtidos e como esses estudantes poderão, daqui para frente, seguir trabalhando na defesa dos direitos 
humanos internacionais.

MARQUES, Lumaira Maria Nascimento Silva da Rocha. As metodologias ativas como estratégias para 
desenvolver a educação em valores na graduação em enfermagem. Escola Anna Nery, vol. 22, n. 3, Rio de 
Janeiro, 2018.

Dirigir uma unidade universitária não é tarefa 
simples, mas faz parte da rotina diária da 
professora Eliane Augusto Ndiaye. Docente da 
UFMT desde 2004, é diretora do prestigiado 
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 
(ICBS), do câmpus do Araguaia.  Graduada em 
Farmácia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), mestre e doutora em Química 
pela mesma universidade, assumiu a direção 
do ICBS em 2017. Nesta entrevista, fala sobre 
os cursos do Instituto, comentando aspectos 
relacionados ao ensino, à pesquisa e à extensão, 
além de opinar sobre a formação do profissional 
da área de saúde.
Confira a entrevista! 

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados 
(BLB) — Quais são os cursos que compõem 
o ICBS e que fatores concorreram para o 
sucesso da iniciativa de se criar o Instituto? 
Eliane Augusto Ndiaye — Os cursos que 

compõem o ICBS são Biologia, Educação Física 
(Licenciaturas), Biomedicina, Enfermagem 
e Farmácia (Bacharelados). Em 2008, em 
decorrência do aumento do número de cursos, a 
administração da UFMT, por meio do da Resolução 
CD N. 47/2008, extinguiu o Instituto Universitário 
do Araguaia e desenhou uma nova estrutura com 
status de câmpus universitário para a região, 
configurando-a em: uma Pró-Reitoria de câmpus 
e três Institutos nas áreas Biológicas e da Saúde 
(ICBS), Exatas e da Terra (ICET), e Humanas e 
Sociais (ICHS).
BLB — Que mudanças sofridas pelo ICBS 

desde sua criação a senhora assinala como 
mais substanciais? 
Eliane Ndiaye — Eu acredito que a mudança 

principal seja a motivação. Questões como 
competências adquiridas, metas pessoais 
pretendidas, capacitação contínua dos servidores, 
transparência e lealdade no contato com as chefias 
vêm aumentando nossa motivação, influenciando 
positivamente o desempenho do Instituto.
BLB — O MEC, juntamente com o Ministério 

da Saúde, vem investindo no estabelecimento 
de mudanças no ensino da saúde, propondo 
diretrizes curriculares que estimulam um 
ensino que valorize uma profissionalização 
voltada para o trabalho interdisciplinar, o 
humanismo e a qualidade da assistência. 
De que maneira essas questões vêm sendo 
contempladas no percurso formativo dos 
alunos do ICBS? 
Eliane Ndiaye — A discussão acerca de 

mudanças na formação dos profissionais de saúde, 
aproximando-a das reais necessidades sociais, 
é, sem dúvida, polêmica e conflituosa. Fazem-
se necessárias ações institucionais e públicas 
visando à transformação do perfil dos futuros 
profissionais da saúde, com estratégias e políticas 
no campo da formação e desenvolvimento desses 
profissionais, construídas à luz dos princípios e 
diretrizes do sistema público de saúde. Nesse 
sentido, o ICBS tenciona práticas como a utilização 
de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 
que considerem o trabalho como eixo estruturante 
das atividades (revisão e atualização dos PPCs dos 
cursos), o trabalho em equipe multiprofissional 
e transdisciplinar (projetos como PET-SAÚDE), 
a integração entre o ensino e os serviços de 
saúde (estágios supervisionados) e o apoio à 
qualificação de docentes e técnicos do Instituto.
BLB — Como a senhora avalia a participação 

dos alunos do Instituto nas atividades 
extensionistas? Como essas atividades 
atuam na formação acadêmica? 
Eliane Ndiaye — A participação dos alunos 

em projetos de extensão tem aumentado 
significativamente no ICBS nos últimos anos. 
Só neste ano, já temos 25 projetos cadastrados 
no SIEx. Nossos alunos já perceberam que 
a extensão é um local de aprendizado, em 
que são desenvolvidas ações que associam 
diferentes áreas de conhecimento, promovendo 
a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e 
o contato com questões da área da Saúde em 
sintonia constante com as reais necessidades 
e interesses das comunidades em que estão 
contextualizadas. E isto é importante na escolha 
da área de atuação profissional, proporcionando 
experiências que influenciarão esta escolha, 
despertando ou mantendo o interesse pela área 
da Saúde.
BLB — Que professor a senhora acha que o 

ICBS precisa ter? 
Eliane Ndiaye — O professor que o ICBS 

necessita, na minha opinião, ele já tem. Os 
professores do ICBS/CUA são comprometidos, 
atuando no ensino de graduação e pós-graduação, 
pesquisa, extensão e na área administrativa. O 
ICBS/CUA requer maior investimento em recursos 
materiais, para que sejam disponibilizados 
aos estudantes os mais variados recursos 
educacionais, além da ampliação do corpo 
docente. É imprescindível também que haja 
o desenvolvimento de um programa efetivo 
e facilitador de capacitação permanente de 
professores, técnicos e alunos, para que estes se 
identifiquem e se familiarizem com as mudanças 
no ensino da saúde estabelecidas pelo MEC e o 
MS. 
BLB — Qual o perfil acadêmico dos candidatos 

ao Programa de Mestrado em Imunologia e 
Parasitologia Básicas e Aplicadas ofertado 
pelo Instituto? 
Eliane Ndiaye — Os candidatos são 

normalmente egressos e profissionais da região 
do Araguaia que procuram qualificação, além 
de alunos de outras instituições tanto da região 
Centro-Oeste quanto Sudeste. A seleção para o 
mestrado considera o perfil e as características 
acadêmicas do candidato, para possibilitar um 
bom desempenho do Programa na Avaliação da 
CAPES. O programa solicita que os candidatos 
tenham cursado alguma disciplina na área 
de imunologia ou parasitologia para que eles 
tenham um conhecimento prévio para fazer 
a prova escrita. O aluno classificado deverá 
demonstrar proficiência em língua estrangeira 
(inglês, francês ou espanhol), de acordo com o 
regimento interno do Programa. A proficiência 
deverá ser comprovada dentro de 12 meses 
a contar da data da matrícula. A maioria dos 
candidatos apresenta experiência com pesquisa 
porque já participaram de projetos de Iniciação 
Científica, sendo considerada a experiência do 
candidato para o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à pesquisa.
BLB — Deseja acrescentar alguma questão 

relacionada à pesquisa no âmbito dos cursos 
do ICBS? 
Eliane Ndiaye — Reconheço que em nosso 

Instituto a quantidade de projetos de pesquisa 
cadastrados é inferior à de projetos extensionistas. 
Acredito que seja devido às necessidades 
financeiras e estruturais que a pesquisa demanda. 
O principal desafio para o ICBS são investimentos 
em infraestrutura, compra e manutenção de 
equipamentos e reagentes/solventes específicos. 
Assim como ocorre em outros institutos, faz-se 
necessário investir em estratégias que auxiliem 
no desenvolvimento dos projetos de pesquisa. 
BLB — Que mensagem a senhora gostaria 

de deixar para a comunidade acadêmica do 
ICBS? 
Eliane Ndiaye — Não há nada mais reconfortante 

do que trabalharmos com pessoas que tanto 
lutam pela causa do ICBS/CUA, permitindo que 
ele cresça cada vez mais. Nosso Instituto tem 
compromisso com a inovação e com a geração 
de conhecimento, transmitindo bem-estar à 
população e contribuindo com a qualificação 
da UFMT. Por isso,  quero demonstrar, neste 
momento, o meu respeito a todos os estudantes, 
técnicos, docentes e terceirizados que atuam 
para o desenvolvimento do nosso ICBS.

Boletim &Bacharelados 
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  MATO  GROSSO

Licenciaturas 

Caro(a) professor(a),

É com muita satisfação que apresentamos mais um número do nosso Boletim das 
Licenciaturas e Bacharelados, que traz contribuições da Faculdade de Direito (FD) do 
Câmpus de Cuiabá e do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) do Câmpus 
do Araguaia.

Abrindo a edição, o professor Valerio Mazzuoli, docente da Faculdade de Direito, nos 
convida a conhecer uma experiência bem-sucedida de uso de metodologia ativa 
de ensino-aprendizagem como ferramenta para a construção do conhecimento, 
relatando a participação de alunos de seu Grupo de Estudo de Direito Internacional 
Público na Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos, organizado pela American University Washington College of Law, 

nos Estados Unidos. Seu relato sublinha a relevância da prática pedagógica que se 
constitui em uma ação inovadora na formação dos acadêmicos, podendo servir de 
motivação para o desenvolvimento de atividades semelhantes em outras realidades 
formativas.

Na seção de entrevista, a professora Eliane Augusto Ndiaye, diretora do Instituto de 
Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) do Câmpus do Araguaia, fala sobre o Instituto, 
perpassando aspectos relacionados às ações dos cursos que o compõem e provocando 
reflexões acerca da formação dos profissionais da área da saúde. “Nosso Instituto tem 
o compromisso com a inovação e com a geração de conhecimento”, diz a diretora que, 
com seu posicionamento, muito enriquece o debate sobre o fazer universidade.

Que a leitura de mais esta edição do BLB seja prazerosa e impulsionadora!

BLB n. 11  -  maio/2019


