
Direitos Humanos em Tela
Apresenta

O filme acompanha como a vida de um homem racista 
(Joseph Fiennes) muda completamente por conta de sua 
convivência por 20 anos com um negro, prisioneiro do qual 
cuidou nesse período. O prisioneiro era ninguém menos do 
que Nelson Mandela (Dennis Haysbert).

Data – 08 de dezembro 2010
Hora - 14h
Local - Auditório Manoel Maurício de Albuquerque

Debatedores:
• Geraldo Prado – Professor da Faculdade 

Nacional de Direito – UFRJ
• Vantuil Pereira – Professor do NEPP-

DH

O projeto “Direitos Humanos em Tela” é um 
CURSO DE EXTENSÃO do Núcleo de Estudos 
de Políticas Públicas em Direitos Humanos 
(NEPP-DH). O curso exibe filmes relativos à 
temática dos Direitos Humanos, com a presença 
de debatedores convidados. Para a obtenção de 
certificado é necessária a participação em 75% 
das exibições e a elaboração de resenha de um 
dos filmes apresentados ou do seu conjunto. As 
sessões ocorrem toda última quarta-feira do mês 
às 14h.

e-mail para contato: dh_em_tela@nepp-dh.ufrj.br
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