
PROGRAMAÇÃO DISCIPLINAS PPDH 2020.1 (Atualizado)

Disciplina Dia da
semana

Horário Docente(s) Resumo da disciplina Sala

METODOLOGIA CIENTÍFICA EM 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
DIREITOS HUMANOS - NEP700  
(DISCIPLINA OBRIGATÓRIA)

4ª 
Turma 14273

18:00-21:00 Patricia Rivero Fundamentos  das  ciências  sociais,  seus  métodos,
conceitos e aplicações. Epistemologia das abordagens
teórico-metodológicas e dos paradigmas de pesquisa
em Polítcas Públicas: tendências e concepções.

IP 5

ESTADO, POLÍTICA E TEORIAS DE
DIREITOS HUMANOS - NEP701
(OBRIGATÓRIA DA LINHA 1)

5ª
Turma 14287

14:00 - 17:00 Jadir Brito e
Ana Claudia
Tavares

Estado,  Violência  e  Globalização.   Cidadania,  classes
socais  e  lutas  polítcas  na  América  Latna.  Teorias
Polítcas.  Multculturalismo  e  Diferença.
Reconhecimento  e  o  Redistribuição.  Raça,  Gênero  e
Classe.  Movimentos  sociais  e   Polítcas  Públicas  em
Direitos Humanos.

Sala 20 NEPP-
DH

Polítcas Públicas em Educação - 
NEP755 (ELETIVA)

5ª
Turma 14335

14:00 - 17:00 Jussara
Macedo

Concepção dos temas de polítcas públicas e educação.
Interface teórica entre o pensamento educacional e o
pensamento  polítco.  Seus  princípios,  conceitos  e
aplicações  nas  Ciências  Humanas.  O  princípio  do
mercado como regulador das polítcas públicas para a
educação  brasileira.  Educação  Básica,  Educação

BIN 10
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Superior e trabalho docente.
Feminismo Negro – NEP 754
(ELETIVA)

5ª
Turma 14361

18:30-21:30 Fernanda
Barros

O curso promove a discussão sobre o feminismo negro
à  luz  das  teóricas  e  feministas  negras  da  América
Latna e Estados Unidos.  Neste  aspecto,  apresenta e
identica  as  principais  correntes  de  pensamento
acerca  da  identdade  negra  e  as  especiicidades
relacionadas  à  sexualidade,  gênero  e  raça.  À  vista
disso,  alude  a  perspectva  interseccional  e  objetva
debater  o  feminismo  negro  a  partr  de  distntas
narratvas

ECO119

Estudos  sobre  o  Brasil
contemporâneo – cultura, polítca
e economia – NEP791 (ELETIVA)

4ª
Turma 14375

18:30-21:30 Marildo
Menegat

O estudo consistrá nos seguintes passos: 1) Partndo
de uma discussão sobre a extnção da tradição crítca
brasileira, o curso seguirá pelas obras de R. Schwarz e
P.  Arantes,  acompanhadas  pelo  contraponto  das
análises da crítca do valor-dissociação sobre a crise do
capitalismo (Kurz); 2) O ponto médio é o entendimento
do  Brasil  contemporâneo,  em que  os  solavancos  da
superfcie  polítca  serão  compreendidos  pelas
profundas  transformações  em  andamento  na
economia e na cultura; 3) Neste sentdo, o esforço de
compreensão será  composto pelo  entendimento  das
formas agravadas da crise e seus desdobramentos em
novas modalidades de guerra; 4) para se concluir com
um  excurso  sobre  algumas  obras  do  cinema  e  da
literatura contemporâneos. O sentdo deste itnerário é
demonstrar que o pior ponto da crise ainda não é aqui
e agora.

MOD 18

Criminologia  Antrracista  –
NEP797 (ELETIVA)

4ª
Turma14374

16:00-19:00 Pedro Paulo Inspirada em autoras(es) latno-americanas(os) e tendo
como referência central a perspectva epistemológica
da Criminologia Crítca e das discussões conceituais em

Sala 7 IP
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torno da construção de processos de criminalização e
da mobilização exercida pelo(s) movimento(s) negro(s),
a  disciplina  faz  o  convite  para  a  racialização  das
pesquisas  em  andamento  no  Programa  de  Pós-
graduação.  Coloca-se  em discussão o  jogo de forças
entre  dispositvos  de  controle  e  exercícios  de
resistência para que sejam analisadas as polítcas de
subjetvação  forjadas  na  atualidade  e  seus
desdobramentos.

Circulação Internacional de 
Pessoas e Direitos Humanos – 
NEP793 (ELETIVA)

3ª
Turma 14376

9:00-12:00 Marcos
Vinícius

movimentos migratorios e circulação internacional de
pessoas.  Refugiados.  Documentos  de  viagem  .
movimentos  sociais,  polítcas  públicas  e  blocos
econômicos. liberdades fundamentais e circulação de
pessoas.  Direitos humanos e prerrogatvas e deveres
dos  indivíduos  não-nacionais  em  âmbito  interno.
proteção  jurídica  contra  a  discriminação  dos  grupos
vulneráveis  em fuxos  de  circulação  internacional  de
pessoas.  A  circulação  de  pessoas  no  Sistema
Internacional  de  Direitos  Humanos  e  nos  Sistemas
Regionais de Direitos Humanos.

Sala 20 NEPP-
DH

Introdução  ao  pensamento
polítco  de  Antonio  Gramsci
(1891-1937). - NEP753 (ELETIVA)

2ª
Turma14379

18:30-21:30 Pedro Cunca O  curso  parte  do  trabalho  realizado  no  projeto  de
leitura  crítca  elaborado  a  partr  das  atvidades
realizadas  no  “Grupo  Gramsci  e  a  Modernidade”.
Partndo  de  leituras  dos  Cadernos  e  das  Cartas  de
Cárcere  de  Antonio  Gramsci,  usando  a  antologia  “O
Leitor  de  Gramsci”,  elaborada  por  Carlos  Nelson
Coutnho, visa apresentar o seu pensamento polítca.
Destacando  a  noção  de  hegemonia  como  categoria
polítca central no debate da experiência histórica da
revolução  e  da  contrarrevolução  no  século  XX,  bem
como colocar em perspectva os desaios e linhas de
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pesquisa  e  ação  que  podemos  extrair  das  suas
contribuições para a atualidade. Partndo da questão:
o que a  filosoosfia sdaa sproáxiso pode dizer para o atvismo
polítco e a questão democrátca no século XXI 

ATIVIDADES PROGRAMADAS II 
(NEP751)

Obrigatória Para os alunos de 2019 Sala 12

"ATIV.GRUPO DE PESQUISA" 
(NEP798)*

Sala 9

"ESTÁGIO DOCÊNCIA" (NEP799)* Sala 9

*Disciplinas com inscrição na secretaria do curso
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