PROGRAMAÇÃO DISCIPLINAS PPDH 2019.1

Disciplina

Dia da
semana

Horário

Docente(s)

Resumo da disciplina

Sala

METODOLOGIA CIENTÍFICA
EM POLÍTICAS PÚBLICAS EM
DIREITOS
HUMANOS
(NEP700)

5ª

18:30 - 21:30

Jussara Macedo

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.

MOD. 22

ESTADO,
POLÍTICA
E
TEORIAS
DE
DIREITOS
HUMANOS (NEP701)

3ª

14:00 - 17:00

Jadir Brito, Ana
Claudia Tavares,
Mariana Trotta

Sala 1 Bingo

Critica da economia política
da barbárie (NEP754)

4ª

18:30 - 21:30

Marildo Menegat

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.
O curso vai versar em torno do conceito de critica da economia
política da barbárie, que vem sendo elaborado pelo professor (MM).
Trata-se de uma investigação sobre as leis impessoais que
sustentam a realidade catastrófica – dando-lhe racionalidade,
mesmo que absurda e cruel –, inaugurada ainda nos anos 1970.
Portanto, é um estudo de exposição conceitual de uma nova
constelação da sociedade moderna (KURZ) a partir do processo
histórico dos últimos 50 anos. O estudo versará sobre três eixos
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interligados: crise e ficcionalização do capital; novas modalidades de
guerras e; estado de exceção.
A partir do debate da violência estrutural brasileira, pretende-se
ampliar a compreensão e formular algumas reflexões e referências
de fenômenos político-jurídico que constroem e reconstroem o
ideário do movimento das mulheres, de direitos humanos e justiça
contemporâneos, no seu aspecto axiológico e normativo
fundamentais, na perspectiva histórica, dialética e crítica das ações
e dos conceitos. Visamos fomentar a compreensão crítica,
proporcionando a ampliação da autonomia na interpretação e
manejo dos direitos, dinâmicas, formas e sistemas que visam as
proteções.

Mulheres, Justiça e Direitos
Humanos (NEP797)

2ª

9:00 – 12:00

Cristiane
Brandão e Maria
Celeste Marques

SALA 20 NEPP-DH

Questões
éticas
na
contemporaneidade:
reflexão sobre a condição
humana diante da violência e
da precariedade (NEP793)
Desafios ao debate do
gênero:
acumulação
primitiva
e
condição
feminina (NEP725)

2ª

18:30 - 21:30

Ricardo Rezende
e Pedro Cunca

A disciplina vai recortar várias questões desenvolvidas na obra de
Zygmunt Bauman.

3ª

14:00 - 17:00

Lilia Pougy

O presente Seminário tem como objetivo estudar efeitos da
acumulação primitiva na condição feminina a partir da política do
comum, tendo em vista o possível e necessário reconhecimento de
iniciativas concretas das práticas de luta e resistência
protagonizadas por mulheres, que possam servir como chave de
leitura de conjunturas e como estratégia de rearranjo da agenda
emancipatória.

Sala ESS – a ver

IDENTIDADES
CONTEMPORÁNEAS E DDHH
(NEP757)

4ª

18:30 - 21:30

Patricia Rivero

Esse curso pretende introduzir ao aluno nos conceitos sociológicos
fundamentais para análise do surgimento da sociedade
contemporânea, organizada a partir da interconexão em rede. A
caracterização desta configuração social, chamada por alguns
autores como “modo de desenvolvimento informacional”, emerge
de formas já existentes no tecido social e que se potencializam e
desenvolvem na também denominada “Era da Informação”. Neste
sistema, mercados, Estados, organizações e grupos sociais e
indivíduos, estabelecem contato social, mediados pela tecnologia,
introduzindo mudanças às formas de relação social prévias. Criamse assim novas formas identitárias que terão como referência
identidades sociais importantes da pré-modernidade (religião,
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grupo étnico), da modernidade (indivíduos, classe, empresa, estadonação, sociedade civil, burocracia), e da modernidade recente
(gênero, relação com a natureza), que serão reformuladas e
recriadas a partir de novos padrões de sociabilidade em rede. Tratase das novas identidades construídas, como movimentos de
diversidade sexual e LGBT, Queer, assim como ambientalismo,
fundamentalismos religiosos, nacionalismos reformulados,
diversidades étnicas que tem como referências culturas ancestrais,
e novas identidades criadas na relação com a tecnologia e o
consumo globalizado. A partir da consolidação das diversas
identidades, pretende-se localizar o debate entre as diversas
gerações de Direitos Humanos, principalmente aquelas identidades
provenientes da manipulação genética, assim como do uso de novas
tecnologias, no ciberespaço e na internet. O curso está dividido em
dois blocos principais. No primeiro bloco é debatida a modernidade,
o surgimento da sociedade civil, do indivíduo e da economia de
mercado. A ênfase está posta no surgimento de identidades
coletivas vinculadas à religião e classe social, e às filosofias liberais e
socialistas sobre os Direitos Humanos. No segundo bloco é debatido
o mundo globalizado contemporâneo, as características dos
mercados e das identidades globais e locais. A segunda parte trata
da sociedade da “alta modernidade” ou “modernidade tardia” e da
construção de novas identidades que dão lugar aos novos
movimentos sociais: ambientalistas, de diversidade sexual, de
direitos humanos, entre outros.
ATIVIDADES PROGRAMADAS
I (NEP750)
ATIVIDADES PROGRAMADAS
II (NEP751)
"ATIV.GRUPO DE PESQUISA"
(NEP798)*
"ESTÁGIO DOCÊNCIA"
(NEP799)*

Sala 9
Sala 12
Sala 9
Sala 9

*Disciplinas com inscrição na secretaria do curso
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