SEMINÁRIO TEMÁTICO
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
avanços e conflitos na sua aplicação
Segundas-feiras: 11h30 às 13h30
I – PROFESSORES Thiago Loures e Maria Carolina Reis
II – TEMA GERAL: O Estatuto da Pessoa com Deficiência
III- OBJETIVOS: Estudar e discutir os avanços e conflitos na aplicação do Estatuto da Pessoa
com Deficiência; Compreender o conceito de pessoa com deficiência e suas classificações
(deficiência física, sensorial, intelectual e mental); Analisar mecanismos jurídicos para efetivar
direitos do Estatuto na sociedade; Demonstrar quais os requisitos legais para direitos como a
isenção do IPVA e do IPI na compra de veículos 0 km; Desenvolver alternativas para concretizar
direitos já previstos em lei; Discutir os desafios e soluções para a educação inclusiva; Promover
um recorte para o direito do trabalho, nas cotas para os trabalhadores com deficiência ou
reabilitados de acidente de trabalho, dentre outros.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: 1. Concepções da deficiência e discriminação. 2.Educação
inclusiva. 3. Direito à saúde. 4. Acessibilidade e mobilidade. 5.Tecnologia Assistiva. 6.
Capacidade Civil. 7. Relação do Estatuto com o Direito do Trabalho.
V – METODOLOGIA: aulas dialogadas, estudos de caso; debates.
VI – AVALIAÇÃO: Trabalhos em sala: 40 pontos; participação: 20; avaliação final 40 pontos.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros.
MÊS
Março
Abril
Maio

DIAS DE AULA
19
02, 09, 16, 23
07, 14, 21

IX – PARTICIPANTES: Alunos que estejam cursando do 1º ao 10º períodos do Curso de 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.

