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PROGRAMAÇÃO DISCIPLINAS PPDH 2016.1
Disciplina

Dia
2ª feira

Horário
18 às 21 horas

Docente(s)
Jussara Macedo

Estado, Política e Teorias 4ª feira
de
Direitos
Humanos
(NEP701)

18 às 21 horas

Pedro Cláudio Cunca
Bocayuva

Metodologia Científica em
Políticas
Públicas
em
Direitos
Humanos
(NEP700)

Ementa
Ciência e conhecimento científico. Fundamentos das ciências sociais, seus métodos,
conceitos e aplicações. As políticas públicas como campo de investigação científica.
Epistemologia das abordagens teórico-metodológicas e dos paradigmas de pesquisa em
Políticas Públicas.Teorias e métodos da pesquisa científica em políticas públicas:
tendências, concepção dos métodos e suas técnicas. A comunicação científica e suas
implicações políticas e ideológicas
A disciplina pretende apresentar um painel da questão do Estado na era da sua
mundialização a partir de alguns recortes teóricos gerais que levam em consideração a
relação entre dominação, soberania e governamentabilidade. O tema do poder, a
questão política e os modos de governar, os regimes, as formas jurídicas, os aparelhos, os
dispositivos e as tecnologias de poder, de comando e de controle englobam o campo
político e questão do monopólio do uso da força e do monopólio da violência legítima.
Apresentaremos o Estado como expressão de corpo e instituição autônoma, como
expressão material e cultural do poder soberano, como ossatura, burocracia, forma de
dominação, agente econômico, fiscal, produtivo e articulador da reprodução social,
condensando as relações de propriedade e criando e administrando. O Estado como o
lugar dos discursos, ritos e construções sobre o nacional, espaço de exercício da força
militar, jurídica e policial, ponto central das práticas da coesão social. Lugar de decisão,
agente e estrutura das políticas públicas e da governança, da segurança, da ordem e da
acumulação de forças. Conjunto de estruturas temporárias e permanentes como os
aparatos burocráticos, com as funções de legislador, gerenciador, distribuidor das
classificações e ordenador das estratificações sociais: hierarquias e divisões de classe,
estamento, casta, etc., na relação com as clivagens que usam a raça e o gênero como
fatores de segregação. O Estado como lugar da soberania, da forma da lei, do governo e
da segurança sobre as populações. O principal agente social e espacial da guerra, da
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Estudos Avançados em 3ª feira
Psicologia e Política I
(Tema: Culpabilidade e
Governamentalidade
(NEP744)

diplomacia como ator do sistema internacional.
As leituras e reflexões do curso vão trabalhar a questão das metamorfoses do Estado
Capitalista na Modernidade, desde suas implicações para uma teoria da ação e da
subjetividade coletiva, com destaque para a relação entre forma, função e estrutura no
quadro de dinâmicas de exceção, reestruturação, revolução passiva e poder constituinte.
Inspirados nas obras de Alessandro Baratta, Michel Foucault e Félix Guattari
problematizaremos os conceitos de culpabilidade e governamentalidade, articulados a
dispositivos de segurança que fazem funcionar o complexo tutelar contemporâneo,
organizando violências punitivas e extermínios mortificantes; dominações segregativas e
infantilizadoras; disciplinas e biopolíticas normalizantes; incriminações e criminalizações
que produzem modos de subjetivação presentes nas pesquisas e intervenções que
articulam Psicologia e Política.

10 às 13 horas

Pedro Paulo Bicalho

Direitos
Humanos
da 3ª feira
Diversidade
Sexual
(NEPP739)
Políticas públicas, direitos
humanos,
diversidade
sexual
2ª feira
Questões de Gênero
(NEP725)

18 às 21 horas

Marcos Vinicius T.
Pereira

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.

9 às 12 horas

Anna
Marina
Pinheiro e Cristiane
Brandão

e 3ª feira

13 às 15 horas

Hebe Gonçalves

O feminismo de 2ª Onda no Brasil. A tematização da violência contra a mulher. A
conceituação do fenômeno: violência doméstica x violência intrafamiliar e violência de
gênero. Violência de gênero como violência simbólica. Violência de gênero e patriarcado.
O Poder Judiciário no enfrentamento à violência de gênero. Os Juizados da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher. Fluxo da Justiça Criminal. Tipos criminais e
soluções jurídicas.
O curso visa discutir os feminismos e suas práticas, a partir dos modelos teóricos e da
legislação pertinente. Problematiza a inserção da psicologia no campo de gênero.

* Por razões logísticas no sistema
aparece um horário diferente
** As aulas serão ministradas no
Instituto de Psicologia

Feminismos: Teoria
Prática (NEP724)

* Por razões logísticas no sistema
aparece um horário diferente
** As aulas serão ministradas no
Instituto de Psicologia
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Seminário de Políticas
Públicas (NEP716)

2ª feira

Atividades Programadas I
(NEP750)
*Disciplina
obrigatória
para todos os alunos
2015.2 e 2016.1
Migração
e
Trabalho 6ª feira
Escravo: a história, a
discussão entre diversos
atores e os desafios
contemporâneos (NEP752)

14 às 17 horas

18 às 21

Leonardo Soares

Este curso pretender apresentar um amplo panorama das discussões em torno do tema
das Políticas Públicas. Tendo como pano de fundo o problema da metodologia,
procuraremos ao logo de 15 encontros analisar a evolução histórica do debate seja no
plano das ciências humanas como no âmbito dos projetos governamentais, atentando
para seus pressupostos políticos ideológicos.

Vários docentes

Disciplina de orientação – atenção o horário constante no sistema é para fins logísticos

Ricardo Rezende

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.

