Proposta de disciplinas NEPP-DH 2018.2
Praia Vermelha
Disciplina
Horário
Docente
Teoria
dos
Direitos SEG-QUA 14:50ANA CLAUDIA
Fundamentais (NEP101)
16:30

Ementa

CFCH4 (2º ANDAR
DO PRÉDIO ANEXO)

O objetivo da disciplina é discutir uma teoria dos
direitos fundamentais com base nos tratados
internacionais de direitos humanos, nas normas
positivadas constitucionais, no direito comparado
e na jurisprudência, proporcionando ao estudante
uma reflexão crítica sobre o alcance e os limites
da proteção e promoção desses direitos.
O objetivo da disciplina é discutir de forma crítica
teorias do Estado, abordagens sobre a sociedade
civil e estudos sobre políticas públicas
direcionadas à efetivação de direitos humanos
fundamentais.

ANA CLAUDIA

SALA 10
AULÁRIO

14:50-

MÁRIO FELIPE

SALA 15
AULÁRIO

Tem por finalidade fazer uma discussão teóricoconceitual de gênero, sexualidade e direitos
humanos, com especial ênfase nas políticas de
diversidade/dissidência sexual e de gênero ou
LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis,
transexuais e intersexo). Nesse sentido, a
disciplina partirá do conceito de “política sexual”
para abordar as vicissitudes nos processos de
regulação e controle das expressões de gênero e
sexualidades.
A
partir
deste
percurso,
pretendemos chegar às elaborações mais
contemporâneas de orientação sexual e
identidade de gênero como direitos humanos, e
às tensões políticas inerentes a esse processo.

Estudos de pol. Públicas I Seg-qua 16:30 –
(NEP130)
18:20

MÁRIO FELIPE

AUDITÓRIO
NEPP-DH (SALA

O objetivo dessa disciplina é oferecer um
panorama teórico-conceitual dos direitos
humanos. Partindo de textos clássicos do

Estado, sociedade civil e
políticas públicas em direitos
humanos

SEG-QUA 16:30
– 18:20

Sala

(NEP142)
Estudos de pol. Públicas II Seg-qua
(NEP140)
16:30
Direitos
Humanos
das
Dissidências Sexuais e de
Gênero
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Política, Cultura e Direitos
Humanos

Fundamentos
dos
Direitos
Humanos:
marcos legais, sociais,
políticos e culturais
(NEP110)

QUA-SEX 14:5016:30

Fundamentos da Políticas Ter-qui
em
Direitos
Humanos 16:30
(NEP120)

14:50-

24)

liberalismo que subsidiaram as primeiras
declarações de direitos humanos, passando pela
contribuição do materialismo histórico, chegando
às perspectivas críticas contemporâneas vindas de
diferentes vertentes (teoria crítica, estudos
subalternos,
teorias
pós-coloniais,
pósestruturalismo)
pretende-se
abordar
a
complexidade de conceitos como: Estado,
Individualismo, Liberdade, Igualdade, Democracia,
Dignidade Humana, Luta Social, Hegemonia,
Relativismo Cultural, entre outros.

Jadir

SALA 13
AULÁRIO

Conceituação, construção histórico-social e
contextualização dos direitos humanos. Cidadania
no Brasil e Direitos humanos na América Latina.
Das concepções de direitos naturais às
declarações universais dos direitos humanos.
Classificações dos direitos humanos. Constituição
brasileira e a proteção aos direitos humanos.
Responsabilidade internacional. Mecanismos
convencionais. Mecanismos extraconvencionais.
Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos.
Sistema de proteção regional: Corte e Comissão
Interamericana dos Direitos Humanos. Supremo
Tribunal Federal e a Proteção dos Direitos
humanos. Direitos Humanos e Barbárie. Dados
estatísticos da violência contemporânea, limites e
possibilidades dos direitos humanos. Questões
contemporâneas. Multiculturalismo e Diferença.
Gênero, Raça e Classe. Refugiados. Movimentos
sociais e Políticas Públicas em Direitos Humanos.

Pedro Cunca

SALA 1 CFCH
(TER)
BINGO 9 (QUI)

A disciplina busca combinar a leitura crítica da
história dos direitos humanos na sua relação com
a formação do Estado Moderno, da sociedade
liberal-capitalista e o desenvolvimento do enfoque
universalista expresso no Direito Internacional dos
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Tóp Esp Polít Públ Dir Hum QUI 14:50-18:20
IV (NEP 141) – Relações
Raciais e Direitos Humanos

ESTUDOS DE POL. PUBL. II
(NEP141)

Ter-qui
16:30

14:50-

Vantuil

SALA 10 BINGO

HENRIQUE
CARVALHO

SALA 15
AULÁRIO

Direitos Humanos após a Segunda Guerra
Mundial. Apresentaremos os aspectos ligados aos
processos de invenção e criação histórica dos
direitos humanos, levando em conta os processos
de reforma e de revolução que marcam os
regimes legais e institucionais de ampliação e
diversificação de direitos. A gênese e a genealogia
estarão na base da metodologia de apresentação
dos direitos humanos na sua relação com a
questão da cidadania e com os desafios ligados
aos processos de violência, segregação e
desigualdade que marcam os diversos tipos de
violação que marcam a vida coletiva. As
contradições e críticas ao discurso e ao alcance
prático ou o tema da relação entre o discurso e a
efetivação dos direitos humanos estarão no
centro das preocupações que orientaram o
trabalho de apresentação dos marcos
O racismo constitui-se em um dos fenômenos
mais persistentes da história contemporânea,
sendo uma das grandes questões das primeiras
décadas do século XXI.
Sustentado na ideia de desigualdade entre os
homes e sob a égide de diferenciações sóciogeográficas e raciais entre os homens, seus
enfrentamentos passam pela desconstrução do
seu discurso através da análise e reflexão
histórica. Outra frente de enfrentamento passa
pela demonstração de que este fenômeno sempre
encontrou resistência. Por fim, é preciso apontar a
defesa intransigente da igualdade entre os
homens, a sua emancipação como caminho para a
construção de laços solidários e fraternos, numa
perspectiva de Direitos Humanos sustentada no
respeito às diferenças.

O presente curso é dividido em 6 (seis)
unidades e tem por objetivo apresentar os
principais debates sobre os conceitos de
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ESTUDOS DE POL. PUBL. II
(NEP143)

Ter-qui
18:20

Justiça e Direitos Humanos SEX 13-15
(NEP145)

16:40-

HENRIQUE
CARVALHO

SALA 15
AULÁRIO

CELESTE

SALA 22
AULÁRIO

gênero, corpo e sexualidade (s) em uma
perspectiva histórica, cultural, política,
diversa e interseccional. A partir da leitura e
discussão de textos selecionados pretende-se
apresentar um panorama sobre as relações
entre os conceitos mencionados com os
binarismos estabelecidos no pensamento
ocidental em particular a relação natureza x
cultura assim como discutir a
heteronormatividade compulsória e seus
efeitos.
O presente curso é dividido em 5 (cinco)
unidades e tem por objetivo apresentar os
principais debates e correntes teóricas que
incidem sobre os conceitos de Estado,
sociedade civil e Direitos Humanos. A partir
da leitura e discussão de textos clássicos
pretende-se apresentar um panorama sobre as
relações entre os conceitos mencionados bem
como as discussões contemporâneas que tem
na teoria crítica dos direitos humanos a sua
principal representação.
Apresentar algumas reflexões e referências de
fenômenos político-jurídico que constroem e
reconstroem o ideário de Direitos Humanos e
Justiça contemporâneos, no seu aspecto
axiológico e normativo fundamentais, na
perspectiva histórica, dialética e crítica dos
conceitos. Visamos fomentar a compreensão
crítica, proporcionando a ampliação da
autonomia na interpretação e manejo dos
direitos, dinâmicas, formas e sistemas de
proteções.
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Disciplinas NEPP-DH Fundão
SALA
1.
2.
3.

Estudos de pol. Públicas II TER-QUI 13-15
(NEP142) – Relações Raciais
Fundamentos de Políticas em Ter-qui 15-17
Direitos Humanos (NEP120)
Estudos de pol. Públicas I SEG-QUA 13-15
(nep130) – Direito à Cidade

Fernanda Santos

SALA 30

Fernanda Santos

SALA 30

RENATA ANTÃO

SALA 30

Pretende-se promover uma
reflexão sobre a construção
democrática brasileira e sua
consolidação, analisando a
atual conjuntura do Brasil
marcada pelo avanço de
pautas conservadoras no
cenário político, pela agenda
de
desregulamentação
contida nas “reformas” e
“ajustes” econômicos e
políticos e pelo “cercamento
da democracia”. Discutir
como se dá a apropriação
dos territórios e a adoção de
medidas de exceção e de
ruptura com os direitos
conquistados pelas lutas
sociais e assegurados pela
CF/88, via refinamento de
instrumentos de controle e
criminalização
de
populações periféricas em
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especial jovens negros e
periféricos.
O objetivo do curso será
refletir sobre as relações
entre corporações privadas
e o Estado, e as relações
entre o crescente modelo de
militarização do espaço
urbano e espraiamento da
cultura do controle adotada
nas atuais legislações e
políticas públicas estatais.

4.

Estudos de pol. Públicas II (NEP143)
Territorio e Controle

SEG-QUA 15-17

RENATA ANTÃO

SALA 30

O objetivo central desta
disciplina é o estudo dos
principais temas de direito à
cidade, direitos humanos e
políticas públicas no Brasil,
de forma a proporcionar ao
corpo discente um amplo
conhecimento dessa matéria
e de seus desafios.
A disciplina é dividida em
cinco grandes blocos e a
pretende dar uma atenção
especial aos desenhos de
determinadas
políticas
públicas urbanas do Brasil,
seus avanços e limitações na
garantia do direito à cidade,
procurando dessa forma
contribuir para o debate em
torno da democratização
das
políticas
públicas
garantizadoras do direito à
cidade. O curso visa ainda
fornecer aos participantes
um conjunto de conceitos,
métodos e técnicas que
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fortaleçam a qualificação da
atuação nos espaços de
participação, nos processos
de discussão de políticas
públicas
urbanas
na
perspectiva da promoção do
direito à cidade.

5.

Teoria
dos
Direitos SEG-QUA 13-15
Fundamentais (NEP101)

Fernanda Vieira

SALA 29

O objetivo geral da disciplina
é proporcionar ao aluno
instrumentos de análise, que
o permita compreender os
fenômenos
sociais
contemporâneos e o papel
dos direitos fundamentais, a
partir de uma análise da
teoria crítica. Portanto,
buscar-se-á
oferecer
elementos teóricos que
sejam capazes de desvelar
temas
com
relevância
contemporânea como o
papel do estado, violência,
estado
de
exceção,
movimentos
sociais,
judicialização, dentre outros.

6.

Fundamentos
dos
Direitos SEG-QUA 15-17
Humanos: marcos legais, sociais,
políticos e culturais
(NEP110)

Fernanda Vieira

SALA 29

O objetivo geral da disciplina
é proporcionar ao aluno
instrumentos de análise, que
o permita compreender os
fenômenos
sociais
contemporâneos e o papel
dos direitos fundamentais, a
partir de uma análise da
teoria crítica. Portanto,
buscar-se-á
oferecer
elementos teóricos que
sejam capazes de desvelar
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temas
com
relevância
contemporânea como o
papel do estado, violência,
estado
de
exceção,
movimentos
sociais,
judicialização, dentre outros.
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