SEMINÁRIO TEMÁTICO
DIREITO E PSICANÁLISE I
Quartas e quintas-feiras: 11h30 às 13h
I – PROFESSOR: ROGÉRIO MONTEIRO BARBOSA
II – TEMA GERAL: Estudos interdisciplinares envolvendo Direito e Psicanálise, tendo por objetivo a
introdução à Psicanálise e a percepção de sua importância para o Direito.
III – OBJETIVOS: Permitir que o aluno tenha conhecimento dos conceitos principais da psicanálise,
permitindo-lhe, sob a ótica dessa ciência, compreender melhor o fenômeno jurídico.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Introdução à psicanálise; autonomia e responsabilidade na perspectiva
psicanalítica; psicanálise, neurociência e direito: exclusão ou complementação? psicanálise e direito
de família; psicanálise e direito contratual; psicanálise e direito penal; psicanálise, democracia e
política; psicanálise e cinema; psicanálise e dilemas contemporâneos; psicanálise clínica: o que é
isso? psicanálise e a sociedade do espetáculo; psicanálise e narcisismo.
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas; debates em sala; roteiro de leitura elaborado pelo professor;
comentários de filmes, a partir do olhar da Psicanálise; sugestão de filmes, exposições e peças de
teatros que abordem o tema; redação de resenha sobre tema a ser escolhido pelo docente.
VI – AVALIAÇÃO: Avaliação de conclusão do seminário (atividade será discutida com os participantes,
podendo ser prova, apresentação de um seminário, apresentação de fichamentos).
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – Cronograma: 12 encontros
Mês
Março
Abril
Maio

Dias de aula
14, 15
04, 05, 11, 12, 18, 19
03, 09 ,10, 16

IX - PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos da graduação em
Direito.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 28/02 a 10/03 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 de 2018, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta 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 2018.
 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.

