Programação disciplinas NEPP-DH 2019.1
Praia Vermelha – AULÁRIO ou Prédio anexo ao CFCH/NEPP-DH
Disciplina

Docente

Top. Especiais (NEP 140 )
Direitos humanos e conflitos
socioambientais

Ana
Claudia
Tavares

Globalização
e
Sistema
Internacional de Proteção aos
Direitos
Humanos:
fundamentos e estudos de
casos (NEP142)

Jadir Brito

Dia

Ementa

SEG-QUA 14:50-16:30

QUI 14:50-18:20

Local

O objetivo da disciplina é discutir, sob a Módulo 26 do Aulário
perspectiva da teoria crítica dos direitos
humanos, os conflitos socioambientais, em
especial na América Latina, com ênfase na
atuação dos movimentos sociais e povos do
campo. Pretende-se situar os conflitos no âmbito
dos debates sobre as questões ambiental e
agrária, abordando tanto os princípios e
instrumentos de proteção ambiental quanto os
instrumentos da política de reforma agrária
previstos na Constituição brasileira de 1988. A
disciplina também se propõe debater as noções
de racismo ambiental e de justiça ambiental, com
o intuito de refletir sobre a relação entre
racismo, machismo, questão agrária e conflitos
socioambientais a partir de estudos de casos
emblemáticos.
As relações internacionais, a soberania dos SALA ESS4
Estados e os direitos humanos.
O
desenvolvimento
dos
direitos
humanos
internacionais. Direitos humanos e o sistema
ONU. O sistema global de direitos humanos. Os
sistemas regionais de direitos humanos. OEA.
Normas internacionais e mecanismos de
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proteção dos direitos humanos.
Direitos
humanos, intervenções humanitárias e a
responsabilidade de proteger. Direitos humanos
e a justiça penal internacional. Direitos humanos
e a proteção de migrantes irregulares e
refugiados. Direitos Humanos Econômicos
Sociais Culturais e Ambientais. Violência e
Direitos Humanos. Constituição Federal de 1988,
o STF e os tratados internacionais de direitos
humanos. A defesa da democracia e Direitos
Humanos. Análise de julgados e casos
submetidos ao sistema internacional de direitos
humanos: Corte e Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, Tribunais Especiais da ONU,
Tribunal Penal Internacional.
Fundamentos das Políticas em
Direitos Humanos (NEP120)

Cunca Bocayuva

TER 14:50-18:20

A disciplina busca combinar a leitura crítica da história
dos direitos humanos na sua relação com a formação
do Estado Moderno, da sociedade liberal-capitalista e
o desenvolvimento do enfoque universalista expresso
no Direito Internacional dos Direitos Humanos após a
Segunda Guerra Mundial. Apresentaremos os
aspectos ligados aos processos de invenção e criação
histórica dos direitos humanos, levando em conta os
processos de reforma e de revolução que marcam os
regimes legais e institucionais de ampliação e
diversificação de direitos. A gênese e a genealogia
estarão na base da metodologia de apresentação dos
direitos humanos na sua relação com a questão da
cidadania e com os desafios ligados aos processos de
violência, segregação e desigualdade que marcam os
diversos tipos de violação que marcam a vida coletiva.
As contradições e críticas ao discurso e ao alcance
prático ou o tema da relação entre o discurso e a

Sala 02 do Bingo
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Top. Especiais (NEP145) –
Trabalho e Direitos Humanos

Mª Celeste
Marques

SEX 14:50-16:30

Top. Especiais (NEP130B) –
Direito e Cinema

Fernanda Vieira

Seg e QUA 14:50-16:30

efetivação dos direitos humanos estarão no centro
das preocupações que orientaram o trabalho de
apresentação dos marcos
Apresentar algumas reflexões e referências de
fenômenos político-jurídico que constroem e
reconstroem o ideário de direitos humanos do
trabalhador no Brasil contemporâneo, no seu
aspecto axiológico e normativo fundamentais, na
perspectiva histórica, dialética e crítica do
conceito, no que concerne às relações de
trabalho (CLT, prestações de serviços,
terceirizações, etc), considerada a reforma
trabalhista de 2017. Visamos fomentar a
compreensão
crítica,
proporcionando
a
ampliação da autonomia na interpretação e
manejo dos direitos, formas e sistemas de
proteções.
O objetivo da presente disciplina está em realizar um
intercambio interdisciplinar a partir de uma
abordagem com audiovisual, buscando assim uma
reflexão mais interativa com o discente sobre
aspectos do passado, no plano da formação da
sociedade, e do nosso presente. Assim, não são
poucos os filmes que nos apresentam ferramentas
para compreensão de temas relevantes para o
universo jurídico, favorecendo o exercício de reflexão
a partir de um pensamento crítico sobre o direito,
sem, com isso, se gestar essencialismos redutores.
Julio Cabrera, com sua obra O cinema pensa: Uma
Introdução À Filosofia Através dos Filmes, aponta na
possibilidade de se ter uma dimensão de grandes
temas como, “direito e moral”, “direito e verdade”,
“direito e modelos retributivos de justiça”, “direito e
violência” aparecem de forma rica e complexa nas

SALA ESS4

Sala 06 do Bingo
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películas favorecendo
consciência subjetiva.
Top. Especiais (NEP142) –
Direitos Humanos em tempos
de exceção

Fernanda Vieira

SEG e QUA 16:40-18:20

Top. Especiais (NEP141) Política Internacional e Direitos
Humanos: debates e agendas
de pesquisa

Marcelo Coutinho

QUA 14:50-18:20

a

ampliação

de

nossa

O objetivo geral da disciplina é proporcionar ao aluno
instrumentos de análise, que o permita compreender
os fenômenos sociais contemporâneos e o papel dos
direitos fundamentais, a partir de uma análise da
teoria crítica. Portanto, buscar-se-á oferecer
elementos teóricos que sejam capazes de desvelar
temas com relevância contemporânea como o papel
do estado, violência, estado de exceção, movimentos
sociais, judicialização, dentre outros.
Este curso busca mapear o amplo debate acadêmico
que une os campos das relações internacionais e dos
direitos humanos na contemporaneidade, oferecendo
aos alunos a oportunidade de levantar questões e
discutir assuntos de interseção das duas áreas a partir
de seminários temáticos, incluindo a participação de
professores convidados, com vistas a definir uma
agenda de pesquisa em comum. Política Internacional
contemporânea; guerra e paz; o Estado hoje, marcos
regulatórios e crises institucionais, instabilidades e
violência política, correntes teóricas da política
internacional; direitos humanos na era da
globalização; políticas públicas de direitos humanos
comparadas no mundo; política externa brasileira e
direitos humanos; variedades do capitalismo e
direitos humanos; os desafios da democracia;
democracia e direitos humanos na América Latina;
soberanias nacionais, autodeterminação; sanções
externas, intervenções internacionais e missões de
paz; regimes internacionais de direitos humanos e
novos temas; genocídio; refugiados; deslocados

SALA 26, AULÁRIO

SALA ESS4
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internos; migração; asilos; extradição; epidemias;
direitos culturais; povos indígenas; escravidão;
guerras
civis;
grupos
armados;
judiciário
independente; liberdade de imprensa; mulheres;
minorias;
desigualdades;
minas
terrestres;
tecnologias, inteligência artificial e direitos humanos.
Top. Especiais (NEP143) GLOBALIZAÇÃO, IDENTIDADE E
DIREITOS HUMANOS

PATRICIA RIVERO

TER-QUI 16:40-18:20

Esse curso pretende introduzir ao aluno nos conceitos
sociológicos fundamentais para análise do papel da
globalização na construção de identidades sociais,
dentro e fora das fronteiras estatais. O curso está
dividido em três blocos. No primeiro bloco estuda-se
o surgimento da sociedade civil, do indivíduo, da
solidariedade social. A ênfase está posta no
surgimento de identidades coletivas vinculadas à
religião, às filosofias liberais e socialistas, às ideias
fundantes das sociedades democráticas ocidentais e
na América Latina, assim como os direitos humanos.
No segundo bloco será estudado o mundo globalizado
contemporâneo, identidades arcaicas ressignificadas,
os fundamentalismos religiosos e as novas teologias.
No terceiro bloco, o debate está entorno das
identidades em rede, os novos movimentos sociais e
os movimentos latino-americanos, assim como a
reformulação dos direitos humanos nas democracias.

MÓDULO 16 DO
AULÁRIO
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Fundão – SALAS DO CRM (Praça Jorge Machado Moreira, 100, Cidade Universitária, Rio de Janeiro. Próximo da
prefeitura da UFRJ, da PR5 e do IESC)
Disciplina

Docente

Teoria dos Direitos Henrique de Carvalho
Fundamentais
(NEP101)

Fundamentos dos Fernanda Barros
Direitos Humanos:
marcos
legais,
sociais, políticos e
culturais
(NEP110)

Dia
SEG-QUA 13-15

Ementa

TER-QUI 13-15

O curso objetiva discutir e analisar o
campo de construção das políticas
públicas, principalmente aquelas
voltadas para os direitos humanos.
Além disso, a disciplina atenta para
os processos históricos e as críticas
contemporâneas acerca dos
organismos internacionais. Doutro
modo, avalia a narrativa e o embate
proposto por atores antagônicos em
direção à materialização e
consolidação dos direitos humanos a
partir do poder público. Neste
sentido, almeja proporcionar ao
discente uma visão ampla sobre os
avanços e limites dos direitos
humanos.

O objetivo da disciplina é discutir uma
teoria dos direitos fundamentais com
base nos tratados internacionais de
direitos
humanos,
nas
normas
positivadas constitucionais, no direito
comparado e na jurisprudência,
proporcionando ao estudante uma
reflexão crítica sobre o alcance e os
limites da proteção e promoção desses
direitos.

sala
Sala 29

Sala 30
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Fundamentos
da Henrique de Carvalho
Políticas em Direitos
Humanos (NEP120)

SEG-QUA15-17

A disciplina busca combinar a leitura
crítica da história dos direitos humanos
na sua relação com a formação do Estado
Moderno,
da
sociedade
liberalcapitalista e o desenvolvimento do
enfoque universalista expresso no
Direito Internacional dos Direitos
Humanos após a Segunda Guerra
Mundial. Apresentaremos os aspectos
ligados aos processos de invenção e
criação histórica dos direitos humanos,
levando em conta os processos de
reforma e de revolução que marcam os
regimes legais e institucionais de
ampliação e diversificação de direitos. A
gênese e a genealogia estarão na base da
metodologia de apresentação dos
direitos humanos na sua relação com a
questão da cidadania e com os desafios
ligados aos processos de violência
segregação e desigualdade que marcam
os diversos tipos de violação que
marcam a vida coletiva. As contradições
e críticas ao discurso e ao alcance prático
ou o tema da relação entre o discurso e
a efetivação dos direitos humanos
estarão no centro das preocupações que
orientaram o trabalho de apresentação
dos marcos

Sala 29

Top.
Especiais
- Fernanda Barros
Globalização e Direitos
Humanos (NEP143)

TER-QUI 15-17

A disciplina objetiva discutir à luz
das súmulas internacionais as
principais diretrizes voltadas aos
direitos humanos. Paralelamente,
esmiúça os regimes políticos e

Sala 30
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econômicos dos países
desenvolvidos e sua relação com as
economias em desenvolvimento.
Neste bojo, o curso visa comparar e
analisar a integração regional, bem
como identificar a pauta dos
organismos mundiais no âmbito da
globalização e seus efeitos quanto à
soberania e nacionalismo.
Top. Especiais
(NEP130)
Top. Especiais
(NEP130)
Top.
Especiais
Relações
Direitos

(NEP144)

PROF. SUB

SEG-SEX 13-15

Sala 31

PROF. SUB

SEG-SEX 15-17

Sala 31

- Vantuil Pereira

Raciais
e
Humanos

Qui 15-17

O racismo constitui-se em um dos
fenômenos mais persistentes da história
contemporânea, sendo uma das grandes
questões das primeiras décadas do
século XXI.

Sala 31

Sustentado na ideia de desigualdade
entre os homes e sob a égide de
diferenciações sócio- geográficas e
raciais entre os homens, seus
enfrentamentos
passam
pela
desconstrução do seu discurso através
da análise e reflexão histórica. Outra
frente de enfrentamento passa pela
demonstração de que este fenômeno
sempre encontrou resistência. Por fim, é
preciso apontar a defesa intransigente
da igualdade entre os homens, a sua
emancipação como caminho para a
construção de laços solidários e
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fraternos, numa perspectiva de Direitos
Humanos sustentada no respeito às
diferenças.
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