SEMINÁRIO TEMÁTICO
IDENTIDADE E SOCIEDADE
Vozes do cárcere: estudos sobre o sistema prisional
na formação do sujeito
Segundas e quartas-feiras: 11h30 às 13h
I – PROFESSORES: Eduardo Marcos Silva de Oliveira, Ênio Luiz de Carvalho Biaggi e Maria Aparecida Leite Mendes
Cota.
II – TEMA GERAL: Criminologia. Sociologia Jurídica. Ressocialização. Ética. Identidade e Literatura. Filosofia do Direito
e Teoria do Estado. Produção de Texto.
III – OBJETIVO: Refletir sobre a realidade do sistema punitivo do cárcere a partir de pressupostos filosóficos,
sociológicos e literários.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Estudos acerca da identidade e da sociedade a partir de contributos da Teoria da Literatura,
da Sociologia Jurídica e da Filosofia. Estudos sobre o conceito da Polifonia na narrativa textual elaborada por Mikhail
Bakhtin. Estudos de política e Estado. Estudos do gênero crônica como forma de manifestação cultural e social.
V – METODOLOGIA: O curso será estruturado em três unidades distintas: a) base teórica da Sociologia Jurídica, da
Filosofia , da Criminologia e das Ciências Jurídicas, especificamente sobre a teoria do Estado e seu poder punitivo; b) da
Teoria da Literatura, em especial sobre a teoria da identidade social e da posição do sujeito no processo de
ressocialização; c) da Produção de Textos, especificamente das técnicas de composição e estruturação do gênero
crônica, a partir das teorias contemporâneas de narrativa.
Para tanto serão adotadas estratégias como: aulas expositivas, exibição de filmes e documentários, leitura e análise de
textos literários, visita técnica a presídio; produção de crônicas a partir da percepção de visita e de depoimentos dos
presos.
VI – AVALIAÇÃO: Frequência e participação em debates sobre os textos teóricos; visita técnica a presídio e produção
textual: relatos de leitura de textos teóricos e caderno de crônicas.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 12 encontros
Mês
Abril
Maio

Dias de aula
03, 05, 10, 12,17, 19, 24*
15, 17, 22, 31

*Dia 24/04 (data de disponibilidade definida pela SEDS) visita técnica de 11:30 às 17:30.
*Dia 22/05 (entrega e apresentação das crônicas como registro de visita técnica)
IX – PARTICIPANTES: O Seminário temático será disponibilizado para os alunos que tenham interesse em refletir
sobre a realidade do sistema prisional e produzir pesquisa sobre o tema.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 24/02 a 10/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de MAIO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de MAIO e JUNHO de
2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o pagamento
através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

