
VI Curso de Extensão "Mídia, Violência e Direitos Humanos" 

2019 

 

 

O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza 

de Almeida (NEPP-DH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

torna pública a abertura de inscrições para 60 vagas do Curso de Extensão 

“Mídia, Violência e Direitos Humanos”. 

 

1. Do Curso 

 

1.1 Das aulas 

O curso ocorrerá entre os meses de agosto e novembro de 2019, sempre às 

segundas-feiras (de 17h às 20h) no Auditório do Prédio Anexo do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH/UFRJ), situado no Campus da Praia 

Vermelha (Avenida Pasteur, 250, 3º andar, Urca, Rio de Janeiro). Os 13 

encontros estão previstos para as datas 5, 12, 19 e 26 de agosto, 2, 9, 16, 23 e 

30 de setembro, 7 e 14 de outubro, 4 e 11 de novembro, podendo sofrer 

alterações.  

 

O curso será gratuito, porém não será garantida alimentação e transporte aos 

(às) participantes. 

 

 

1.2. Dos temas  

As aulas serão em formato de mesas temáticas. Os temas serão: 

 

5 de agosto: Racismo religioso  

12 de agosto: Aspectos históricos do racismo estrutural.  

19 de agosto: A necropolítica.  

26 de agosto: O extermínio da juventude negra.  

2 de setembro: O que são Direitos Humanos.  

9 de setembro: Os Direitos Humanos enquanto luta social.  

16 de setembro: A representação da violência na mídia hegemônica.  



23 de setembro: Comunicação e democracia no Brasil.  

30 de setembro: Violência contra mulheres.  

7 de outubro: Violência contra LGBTs.  

14 de outubro: Encarceramento e jovens em conflito com a lei. 

4 de novembro: Alternativas narrativas. 

11 de novembro: Cultura como resistência. 

 

1.3 Dos objetivos 

O curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos (MVDH) tem como 

objetivo a criação de um espaço de diálogo horizontal entre a Universidade e o 

grande público, no registro da extensão universitária, voltado para o debate 

crítico acerca das representações da violência em seus recortes de classe, 

étnico-racial e de gênero, bem como a proposição de alternativas a elas.  

 

2. Das Vagas 

Serão oferecidas 60 vagas ao todo, sendo 40 destinadas a moradores de 

favelas e periferias, comunicadores populares, lideranças comunitárias, 

profissionais com atuação nesses territórios (Público Prioritário) e 20 para 

demais interessados (Demais). Haverá ainda uma lista de espera composta por 

20 vagas para o público prioritário e 10 para os demais interessados.  

 

3. Da Seleção 

A seleção se dará por meio de sorteio público, a ser realizado no dia 2 de 

agosto, às 14 horas, no Auditório do Nepp-DH, localizado no 3º andar do prédio 

Anexo do CFCH/UFRJ, campus universitário da Praia Vermelha (Avenida 

Pasteur, 250, fundos, Urca).   

 

3. Da inscrição 

Os (as) interessados(as) devem se inscrever, de 28 de junho até 27 de julho de 

2019, exclusivamente, através do e-mail mvdh@nepp-dh.ufrj.br, informando, 

necessariamente, nome, endereço, profissão e, em até três linhas, os motivos 

pelos quais têm interesse em participar do curso. 

 

mailto:mvdh@nepp-dh.ufrj.br


A seleção se dará conforme o item 3 deste edital e a lista de participantes 

selecionadas(os) será divulgada no quadro de avisos do Nepp-DH, no site do 

CFCH, site do Nepp-DH, página do Curso de Extensão Mídia, Violência e 

Direitos Humanos no Facebook e demais canais institucionais, até às 17 horas 

do dia 02/08/2019. 

 

4. Da certificação 

Serão atribuídos certificados de conclusão do curso aos participantes que 

obtiverem, no mínimo, 75% de frequência.  

 

 

 

Coordenação geral: Vantuil Pereira e Pedro Barreto. 


