
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

O Curso Militar Internacional Aprofundado é especialmente 
dirigido a militares operacionais (corpos de comando), bem 
como a membros operacionais das forças de segurança e 
policiais. Destina-se também aos assessores jurídicos dessas 
forças.Também são bem-vindos servidores públicos integrantes 
de órgãos governamentais, da Justiça ou do Ministério Público, 
organizações privadas ou não governamentais, instituições 
acadêmicas ou estudantes interessados, em qualquer caso, em 
aprofundar os aspectos fundamentais do DIH.. 
Seu objetivo é permitir que os Participantes tenham acesso à 
normativa essencial do DIH e seua âmbitos de vigência. Lograr, 
essencialmente, que aprendam a aplicar seus princípios e 
regras nos diversos cenários apresentados pela realidade 
contemporânea no contexto universal e - dado o 
comparecimento majoritário dos Participantes latino-
americanos - também regional. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

O Curso desenvolve-se sob a modalidade de seminários e 
exercícios que seguem a metodologia de trabalho dos estados-
maiores, para que os Participantes otimizem as competências que 
lhes permitam encontrar, mediante a aplicação das disposições 
pertinentes do DIH, soluções concretas, eficazes e práticas às 
situações que surgem nos diferentes tipos de conflito armado. 
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INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

A taxa de inscrição é de MIL NOVECENTOS E CINQUENTA 
EUROS (€ 1.950) e deve ser paga antes do início do curso ou 
à chegada, em dinheiro ou cheque em euros. O pagamento 
também pode ser feito, tanto no INSTITUTO, quanto pela 
Página Web, com cartão de crédito (exceto American Express). 
Esta taxa cobre: 
Material do Curso 
Almoços e coffee breaks durante os dias de atividade 
acadêmica  
Coquetel de boas-vindas e jantar de encerramento do Curso 
Fotografia do Grupo, Diploma do Curso e placa do INSTITUTO 
Os traslados entre o aeroporto de Niza (França) e a cidade de 
Sanremo serão organizados pelo próprio INSTITUTO e seu 
custo está incluído na taxa de inscrição. Os horários e outras 
informações sobre este serviço serão fornecidos no momento 
da inscrição. A taxa não cobre hospedagem, lavanderia, 
telefonemas ou outras despesas pessoais; portanto, os 
Participantes devem ter fundos suficientes em dinheiro ou ter 
acesso a eles por meio de seus bancos. 
Dúvidas sobre este Curso ou outros programados para 2022 
podem ser dirigidas à Dra. Sara Rossi ( sara.rossi@iihl.org ) ou 
à Lic Penélope E. Gambi ( penelope.gambi@iihl.org ). 
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 Introdução ao DIH. 

 Novos conflitos. 

 Direito de Neutralidade. 

 Ação de combate. 

 Sujeitos combatentes e objetivos militares. 

 Cenários contemporâneos da ação militar. 

 Privação e restrição da liberdade. 

 A conduta das hostilidades. 

 Conflitos armados não internacionais. 

 Princípios norteadores dos ataques. 

 As regras de engajamento.  

 Aplicação dos procedimentos operacionais 

que regem o uso da força armada.  

 Ocupação beligerante.  

 Operações de paz.  

 Sistema de eficácia do DIH.  

 O crime de agressão.  

 A proteção das vítimas.  

 Aplicabilidade do DIH em OSV. 

 Exercício Final 
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