
Curso de Extensão "Direitos Humanos em Tela"
2017.2

O Núcleo de Estudos de Polítcas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza de Almeida
(NEPP-DH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vem tornar pública a abertura 
de inscrições para 60 vagas do Curso de Extensão “Direitos Humanos em Tela”.

1. Do Curso
O curso ocorrerá ao longo do mês de outubro de 2017, sempre às quartas-feiras e sextas-
feiras pela noite (de 18h às 21h30min) no Auditório do Prédio Anexo do Centro de Filosofa
e Ciências Humanas (CFCH/UFRJ), situado no Campus da Praia Vermelha (Avenida Pasteur,
250, 3º andar, Urca, Rio de Janeiro). Os 7 encontros estão previstos para as datas 04/10,
06/10 (a confrmar), 11/10, 18/10, 20/10, 25/10 e 27/10, podendo sofrer alterações.  

O curso tem como objetvo analisar os elementos fundantes da experiência do socialismo
real e da própria linguagem cinematográfca nutrida por ela, com a contribuição de
debatedores. O ciclo “Sejamos realistas companheiros(as), por que deu errado?” espera
reunir pessoas interessadas num debate crítco acerca tanto do conteúdo – o processo
histórico da revolução, suas contradições e colapso pós-soviétco – quanto da forma – a
invenção do próprio cinema russo, o cinema alemão e suas formas de representação
contemporânea da crise. O curso será gratuito, porém não será garantda alimentação e
transporte aos partcipantes.

2. Do Público
Militantes de movimentos sociais, atvistas, estudantes da UFRJ e de outras universidades.
Serão garantdas 20 vagas para militantes de movimentos sociais, 20 vagas para estudantes
de outras insttuições de ensino e 20 vagas para estudantes de graduação e pós-graduação
da UFRJ. Essa proporção poderá ser revista de acordo com a demanda de inscritos(as).

3. Da inscrição
O s (as ) in te res sad os (as ) dev em se in scr ev er so men t e at rav és d o l ink :
htps://goo.gl/forms/7KNhqCidEDl215Ii1
As inscrições se encerram no dia 03 de outubro de 2017. A forma de seleção será sorteio e a
lista de partcipantes selecionados(as) será divulgada no quadro de avisos do NEPP-DH, até
às 12 horas (meios dia) do dia 04/10.

4. Da certfcação
Serão atribuídas 30 horas de atvidades de extensão para as estudantes da UFRJ e
certfcado de conclusão do curso aos partcipantes que obtverem, no mínimo, 75% de
frequência, sendo a falta no primeiro dia eliminatória de todo o curso. 

https://goo.gl/forms/7KNhqCidEDl215Ii1


Programação:

04/10 - O Encouraçado Potemkin (1925), direção S. Eisenstein
Debatedora: Ivana Bentes

11/10 - O assassinato de Trotsky (1971), direção: J. Losey
Debatedor: Daniel Aarão Reis

18/10 - Na Ventania (2016), direção: M. Helde 
Debatedor: Marildo Menegat

20/10 - Mercadoria 200 (2007), direção: A. Balabanov 
Debatedor: André Villar

25/10 - A Cidade Está Tranquila (2000), direção: R. Guédiguian
Debatedor: Felipe Brito

27/10: Leviatã (2014), direção: A. Zvyagintsev
Debatedor: Pedro Cláudio Cunca

Horário: 18h
Local: Auditório do NEPP-DH (3º andar do Prédio Anexo do CFCH/UFRJ)

Informações:
coord.extensao@nepp-dh.ufrj.br

htp://nepp-dh.ufrj.br/ 
3938-5180


