SEMINÁRIO TEMÁTICO
VERDADE OU MENTIRA?
A fragmentação do tempo-espaço e as democracias contemporâneas.
Quartas e Sextas-feiras: 11h45 às 13h15
I – PROFESSORA: Helen Cristina de Almeida Silva
II – TEMA GERAL: Verdade, mentira e comunicação digital; democracia, autoritarismo, política.
III – EMENTA: Política da eternidade e política da inevitabilidade. Democracia sem direitos ou direitos sem democracia?
Autoritarismo. A influência das fake news, o processo eleitoral e a CPMI. Comparações com direito estrangeiro. Teoria,
dogmática e prática.
IV – OBJETIVOS:
Objetivo Geral: Promover o debate acerca da temática do racismo institucional a partir da investigação de decisões do
Supremo Tribunal Federal, no contexto brasileiro, bem como da (re)significação do princípio da igualdade no que toca à
sua interpretação e aplicação pelo respectivo tribunal às relações raciais no Brasil. Promover uma análise de direito
estrangeiro.
Objetivos Específicos: 1) Pesquisar, a partir da investigação do ordenamento jurídico pátrio e estrangeiro o processo
de “guinada” da democracia; 2) pesquisar a relação de causalidade entre a veiculação de fake news e o sentimento de
descrédito da democracia, do direito, e do jornalismo; 3) analisar a utilização de perfis falsos e robôs na transmissão de
informações relativas ao debate eleitoral, bem como a veiculação de fake news no Brasil e em outros ordenamentos
jurídicos; 2) Investigar se, a veiculação de tais informais foi capaz de criar imagens deturpadas dos candidatos em
disputa, para desviar o foco dos eleitores; 3) Acompanhar e analisar dados e conclusões a serem obtidas pela CPMI
Fake-News, no Brasil.
V – METODOLOGIA: Aula dialógica referente aos temas; pesquisa de jurisprudência; leitura, fichamento de texto e
estudo pessoal das temáticas desenvolvidas; apresentação pública dos exercícios; debates; estudo de caso.
VI – AVALIAÇÃO:
Atividades avaliativas periódicas: 20 pontos
Apresentação de seminário: 40 pontos
Resumo expandido do seminário apresentado: 40 pontos
Avaliação final:
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula
VIII – CRONOGRAMA: 12 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias do seminário
11, 16, 18, 23, 25, 30
09, 28, 30
11, 13, 18

IX – PARTICIPANTES: Toda comunidade acadêmica.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 02/09 a 08/09 de 2020, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de 210,00 (duzentos e dez reais)
Ø À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro de 2020.
Ø A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
novembro e dezembro de 2020.
ØO 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

