SEMINÁRIO TEMÁTICO DE FÉRIAS
DIREITOS FUNDAMENTAIS E O DIÁLOGO DE FONTES
(Videoaulas)
Como funcionará este Seminário Temático?
Prezado(a) Estudante, este Seminário Temático será realizado na Modalidade EAD, uma vez que será ofertado no
período de férias e não poderemos entrar em contato com o Profa. Francine, professor responsável pelo Seminário.
Assim, todo o material que deve ser lido e assistido. As atividades a serem desenvolvidas estarão postadas na
plataforma Moodle a partir do dia 05 de julho de 2021 (aulas virtuais gravadas, vídeos, exercícios, testes e fóruns
online).
Datas de Interação virtual com a Professora:




13 e 14 de julho: momentos de interação virtual/aula com o PROFESSOR, conforme o cronograma de cada
Seminário;
15 ao dia 31 de julho: momento de assistir/leituras do material postado e realização das tarefas postadas,
conforme a definição de cada Seminário. O(A) Docente se encontrará em recesso e não poderá interagir com
o(a) Estudante;
02 e 07 de agosto: momentos de interação virtual/aula com o PROFESSOR e encerramento do Seminário,
conforme a programação.

I – PROFESSORA: Francine Figueiredo - Mestre em Direito Constitucional UFMG
II – TEMA GERAL: Direitos Fundamentais
III – OBJETIVOS: Proporcionar ao participante o estudo do Direito Constitucional Positivo, dos direitos fundamentais
na pandemia e o diálogo das fontes no contexto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei Geral de Proteção de Dados, bem como o atual entendimento do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
1. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais
2. Direitos e Garantias Fundamentais
3. Direitos Fundamentais na pandemia
4. Direitos Fundamentais e o Estatuto da Pessoa com Deficiência
5. Direitos Fundamentais e o Estatuto do Idoso
6. Direitos Fundamentais e o Estatuto da Criança e do Adolescente
7. Direitos Fundamentais e a Lei Geral de Proteção de Dados
8. Entendimento do STF e STJ
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas, estudo de casos e resolução de questões abertas e fechadas
que poderão ser cobradas no exame da OAB e em concursos públicos pós pandemia. Seminário com apostila e
caderno de exercícios virtuais.
VI – AVALIAÇÃO: Avaliações personalizadas por meio de atividades (testes, redações e outras) de aprendizagem
virtual a serem postadas no Moodle.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula - 01 (um) crédito acadêmico.
VIII – CRONOGRAMA: o material que deve ser lido e assistido, bem como as atividades a serem desenvolvidas estarão
postadas na plataforma Moodle a partir do dia 05 de julho e ficarão disponíveis até dia 30 de julho de 2021.
IX – PARTICIPANTES: Estudantes da Dom Helder.
X– INSCRIÇÕES:
 Somente de 22 a 30 de junho de 2021, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 1 de julho, por meio do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais):
A) À vista: o custo total será incluído no boleto para pagamento até 20 de julho/2021;
B) A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
setembro e
outubro de 2021;
C) 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.

