
 

 

 

Edital de Seleção 

Concours Charles Rousseau 

 

 

1. Objetivo 
 

Este edital tem como objetivo a seleção da equipe de alunos de direito para representar a 

Universidade Federal de Minas Gerais na competição de Direito Internacional Charles 

Rousseau, que irá ocorrer online, entre os dias 11 e 15 de maio de 2021. 

 

2. Rede Francófona 
 

A Rede Francófona de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais é um grupo 

formado por alunos e auxiliado pelos professores Aziz Saliba Tuffi (Diretor do 

Departamento de Relações Internacionais da UFMG) e Lucas C. Lima (Professor de 

Direito Internacional Público da UFMG) que visa difundir a língua e a cultura francesa 

na Faculdade de Direito da UFMG. 

 

Buscamos cumprir nosso objetivo geral por meio da realização de eventos acadêmicos e 

culturais, do estímulo ao aprendizado da língua francesa e do incentivo à participação da 

UFMG no cenário internacional, seja por meio de intercâmbios, parcerias ou 

participações em eventos de língua francesa, tais como o Concours Charles Rousseau de 

Direito Internacional. 

 

3. Concours Charles-Rousseau 
 

O Concours Charles-Rousseau, criado em 1985, é a maior competição em francês de 

Direito Internacional do mundo. Promovida pela Réseau Francophonede Droit 

International, a competição adquiriu grande sucesso entre estudantes, bem como no meio 

acadêmico, em razão de seu caráter pedagógico e de suas elevadas exigências científicas. 

A cada ano, ela conta com mais de 150 participantes de mais de 15 nacionalidades vindos 

de instituições extremamente renomadas, como a Yale University (EUA), a Université 

Laval (Canadá) e a Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne (França). 

 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) participa da Charles-Rousseau desde 

o ano de 2014, obtendo, em 2016, o Prêmio Charles Rousseau, após alcançar o êxito de 

primeira universidade não francófona a vencer a competição. A fase oral da edição 2020 

ocorrerá de 11 à 15 de maio de 2021, pela primeira vez na modalidade online. 



 

 

 

4. Tema – Cooperação judicial penal e legalidade de denúncia em OI 
 

No ano de 2021, a proposta é discutir perante a Corte Internacional de Justiça questões 

relativas à cooperação judicial penal e legalidade da denúncia de um Estado de uma 

Organização Internacional. 

 

O caso é, em síntese, focado em quatro países que formaram uma organização 

intergovernamental denominada de OCACIP, cujos objetivos seriam a cooperação, a paz e 

a integridade dos Estados-membros frente à ameaça de um grupo terrorista na região.  

 

Dessa forma, são abordados diversos tópicos de discussão extremamente atuais, como os 

Estados autoproclamados por organizações terroristas, a retirada de entidades 

internacionais, o contexto de pandemia e as relações entre pessoas do Direito Internacional 

para fins de cooperação judicial penal. 
 

5. Seleção 
 

O processo seletivo será realizado por membros da equipe da UFMG em edições 

anteriores da Competição Rousseau e os atuais extensionistas da Rede Francófona, além 

de um professor da área de Direito Internacional e será composto de duas fases: 

 

(I) A primeira fase consiste no envio de currículo para avaliação. Os currículos 

deverão ser encaminhados até o dia 14 de dezembro, para 

redefrancofonaufmg@gmail.com. Os resultados dessa fase serão divulgados 

no dia 15 de dezembro; 
 

(II) A segunda fase consistirá em entrevista online, no dia 16 de dezembro, a ser 

marcada entre 11h e 14h, na qual haverá uma dinâmica avaliativa realizada 

em francês, com todos os candidatos aprovados na fase anterior. 

 

O resultado da seleção será divulgado no dia 17 de dezembro de 2020. Serão 

considerados os seguintes critérios de seleção: 

 

(a) Comprometimento e disponibilidade do candidato; 

(b) Experiência com outras competições similares e com o tema; 

(c) Currículo; 

(d) Nível de francês. 

 
São requisitos para participação da seleção: 

 

(a) Estar regularmente matriculado no curso de Direito da UFMG; 

(b) Ter cursado ou estar cursando Direito Internacional Público ou similares; 

(c) Conhecimento da língua francesa, não sendo necessário certificado de 

proficiência. 

 

 

 



 

 

 

Ressalta-se que durante o período de preparação e participação na competição, os 

estudantes selecionados para a equipe estarão registrados como extensionistas do Núcleo 

de Simulações Jurídicas Internacionais/UFMG, obtendo as horas respectivas. 

 

 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2020. 

 

 

Equipe da Rede Francófona de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 


