SEMINÁRIO TEMÁTICO
CONCEPÇÃO HISTÓRICA E CONTEMPORÂNEA DE DIREITOS HUMANOS:
UMA REDEFINIÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL
Quintas-feiras: 13h às 15h
I – PROFESSORA: Adriana Freitas Antunes Camatta
II – TEMA GERAL: Processo de Constituição dos Direitos Humanos e suas implicações na
contemporaneidade.
III – EMENTA: Apresentar ao aluno o processo histórico de constituição dos Direitos Humanos e os principais
documentos que fundamentaram a sua concretização. Analisar a estrutura normativa do sistema global e
regional de proteção aos direitos humanos e refletir a redefinição da cidadania no Brasil. Demonstrar uma
concepção contemporânea de Direitos Humanos.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
a) Constituição dos Direitos Humanos.
b) Principais documentos fundadores dos Direitos Humanos
c) Estrutura global e regional dos Direitos Humanos e suas implicações.
d) Direitos Humanos – reflexos na contemporaneidade.
e) Redefinição de cidadania e ações afirmativas.
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas, aulas mistas, debates, textos, análise de casos e vídeos
complementares.
VI – AVALIAÇÃO: Participação nas aulas, simulado pedagógico e trabalhos em sala (análises de textos,
debates, estudos de caso).
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dias de aula
21, 28
05, 19, 26
16, 23, 30
07

IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os períodos.

X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2017, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 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 OUTUBRO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
OUTUBRO e NOVEMBRO 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.

