SEMINÁRIO TEMÁTICO
Imaginário Social e Criminologia Crítica
Quartas-feiras: 16h15 às 18h15

I – PROFESSOR: Guilherme A. Portugal Braga
II – TEMA GERAL: Criminologia e Imaginário social
III – OBJETIVOS: Qualificar o olhar acadêmico acerca do fenômeno criminal, contextualizando a
atuação dos veículos de comunicação de massas e o seu papel no desenvolvimento da política
criminal brasileira.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Criminologia, história e pensamento científico; Sociologia Criminal;
Criminologia crítica; política criminal e neoliberalismo; Indústria cultural e criminologia crítica;
Mídia e imaginário social; o papel dos veículos de comunicação de massa na política criminal
brasileira.
V – METODOLOGIA: O método utilizado será o interativo, possibilitando a exposição do tema,
bem como sua reflexão, utilizando-se de leitura, análise e produção de textos. Como forma de
avaliação, os alunos deverão construir memória escrita sobre o seminário e elaborar um artigo
como trabalho de conclusão.
VI – CARGA HORÁRIA: Dezoito (18) horas / aula (01 crédito acadêmico).
VII – CRONOGRAMA: 09 encontros
MÊS
Setembro
Outubro
Novembro

DIAS DE AULA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
08

VIII – PARTICIPANTES: alunos de todos os Períodos; professores da rede pública de ensino
fundamental e médio; operadores do Direito; psicólogos; pedagogos, operadores de segurança
pública; lideranças comunitárias e religiosas.
IX – 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.
X – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

