PROGRAMAÇÃO DISCIPLINAS PPDH 2018.1

Disciplina
ESTADO, POLÍTICA
E TEORIAS DE
DIREITOS
HUMANOS
(NEP701)

Dia da semana
3ª

Horário
14 às 17 horas

Docente(s)
Jadir Brito, Ana
Claudia Tavares,
Mariana Trotta

Resumo da disciplina
Estado, Violência e Globalização. Cidadania, classes socais e
lutas políticas na América Latina. Teorias Políticas.
Multiculturalismo e Diferença. Reconhecimento e o
Redistribuição. Raça, Gênero e Classe. Movimentos sociais e
Políticas Públicas em Direitos Humanos.

Sala
Sala 24

GÊNEROS E
SEXUALIDADES:
NARRATIVAS
PLURAIS (NEP739)

3ª

17:30 às 20:30

Anna Marina e
Sérgio da Silva

GÊNEROS E SEXUALIDADES. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
MULHERES, POLÍTICAS LGBTIS, POLÍTICAS QUEER OU
TRANSVIAD@S. METODOLOGIAS REFERENTES AO ESTUDO DE
NARRATIVAS EM PRIMEIRA PESSOA, AUTOBIOGRAFIAS E
AUTOETNOGRAFIAS. DISCUSSÃO DE NARRATIVAS EM PRIMEIRA
PESSOA, AUTOBIOGRAFIAS E AUTO-ETNOGRAFIAS. ESTUDOS DE
GÊNEROS E SEXUALIDADES NA CONTEMPORANEIDADE.
PERSPECTIVAS INTERSECCIONAIS.

Sala 20

POLÍTICAS
DO
APRISIONAMENTO

3ª

16 às 18 horas

Pedro Paulo
Bicalho

Inspirada no Brasil contemporâneo e tendo como referência

Sala 3 do
Instituto de

(NEP791)

METODOLOGIA
CIENTÍFICA
EM
POLÍTICAS
PÚBLICAS
EM
DIREITOS
HUMANOS
(NEP700)

4ª

18 às 21 horas

Patricia Rivero

DIREITOS
HUMANOS DA
DIVERSIDADE
SEXUAL (NEP740)

4ª

9-12

Marcos Vinícius
Torres

As Relações
Raciais no Brasil e
suas perspectivas
atuais (NEP793)

5ª

15 às 18 horas

Vantuil Pereira

central discussões conceituais em torno da Criminologia Crítica,
a disciplina promove a análise do jogo de forças que produz,
concomitantemente, dispositivos de controle e exercícios de
resistência. As denominadas políticas de aprisionamento
emergem como eixo central para que sejam analisados
processos de subjetivação forjados na atualidade e seus
desdobramentos na vida cotidiana, divididos em três momentos:
(1) A lógica do aprisionamento; (2) A prisão em si; (3) A prisão
em outros; (4) A prisão em nós .
Fundamentos das ciências sociais, seus métodos, conceitos e
aplicações. Epistemologia das abordagens teórico-metodológicas
e dos paradigmas de pesquisa em Políticas Públicas: tendências e
concepções.

Psicologia

movimentos sociais, políticas públicas e diversidade sexual.
descriminalização e despatologização das relações sexuais no
âmbito da diversidade sexual. liberdades fundamentais e
diversidade sexual. Direitos humanos e diversidade sexual.
proteção jurídica contra a discriminação dos grupos vulneráveis
no âmbito da diversidade sexual.
alteração de gênero.
reconhecimento das famílias homoafetivas.
As relações raciais têm se colocado como um dos temas centrais
no debate sobre desigualdade no Brasil, desenvolvimento da
cidadania e de reconhecimento e sobre o poder político.

Sala 20

O presente curso visa refletir sobre a atualidade deste debate à
luz dos conceitos de poder (em especial o poder político) e de
temas centrais que envolvem as questões raciais no presente
momento: a questão quilombola, as relações de gênero, o

Sala 24

Sala 20

mundo do trabalho e a violência contra jovens negros.
CRISE
DO
CAPITALISMO;
SEGUIDO DE UM
ESTUDO
DO
SIGNIFICADO DO
MAIO
DE
68
(NEP755)

5ª

18:30 às 21:45
horas

Marildo
Menegat

TEORIAS EM DH:
CONQUISTAS
E
RETROCESSOS EM
DEBATE (NEP705)

6ª

14 às 17 horas

Celeste
Marques

Migração
e
Trabalho Escravo:
a
história,
a
discussão
entre
diversos atores e
os
desafios
contemporâneos
(NEP794)

3ª

18 às 21 horas

Ricardo
Rezende

O curso parte do pressuposto que o Maio de 68 teve como
condição explosiva uma situação que se repete
catastroficamente na sociedade burguesa: as crises de sua forma
de sociabilidade baseada na produção de mercadorias. Este
pressuposto se apresenta como uma crescente fadiga da
dinâmica de acumulação e de expansão que, por seu
turno, eram cada vez mais a condição imprescindível de
estabilidade desta sociedade. Para sustentar esta estabilidade, o
sistema precisa de ‘fugas para frente’, que foram em outros
momentos da história mecanismos de compensação e que hoje
são apenas formas de aprofundamento de uma crise sem
saída do limite lógico interno do capital (Kurz).
Apresentar algumas reflexões e referências de fenômenos
político-jurídico que constroem e reconstroem o ideário de
Direitos Humanos no Brasil contemporâneo, no seu aspecto
axiológico e normativo fundamentais, na perspectiva histórica,
dialética e crítica do conceito e teorias. Visamos fomentar a
compreensão crítica, proporcionando a ampliação da autonomia
na interpretação e manejo dos direitos, formas e sistemas de
proteções, vinculados à proposta de elaborações de políticas
públicas em direitos humanos.
A migração forçada pela pobreza, de nacionais no território
brasileiro, e pelas mesmas e outra razões por estrangeiros, o
tráfico humano e o trabalho escravo são violações aos direitos
humanos em muitas dimensões - civis, políticas, econômicas,
sociais e culturais. No curso será realizado um debate teórico a
respeito da história das ocorrências do crime, das tentativas de
expressar seu conteúdo através de conceitos e políticas de
enfrentamento do problema, com o auxílio de autores
acadêmicos, de áreas de conhecimento interdisciplinares.

Sala 24

Sala 20

Sala 11

"ATIV.GRUPO DE
PESQUISA"
(NEP798)
Atividades
Programadas II
(NEP751)
"ESTÁGIO
DOCÊNCIA"
(NEP799)

