Programação Disciplinas NEPP-DH 2020.1

Praia Vermelha – AULÁRIO ou Prédio anexo ao
CFCH/NEPP-DH

Disciplina

Docente

Pensamento
Social Fernanda Barros
Brasileiro (NEP142)

Dia

Ementa

Local

3ª e 5ª- O curso visa apresentar os intérpretes do pensamento social brasileiro, bem como analisar o MOD 23
16:30-18:30 impacto das suas publicações para as relações raciais entre brancos e negros no Brasil. Neste
sentido, a disciplina objetiva introduzir a partir da historiografia e da sociologia, as
dissonâncias e consonâncias entre teóricos dispares, bem como os desdobramentos no âmago
da sociedade brasileira. Em suma, a avaliação do curso far-se-á na apresentação de
seminários, nas seguintes datas: 12 de maio e 9 de julho de 2020, respectivamente.

Relações
Direitos
(NEP141)

Raciais
e Vantuil Pereira
Humanos

Turma 10736

5ª – 14:50- O racismo constitui-se em um dos fenômenos mais persistentes da história contemporânea, MOD 29
16:20
sendo uma das grandes questões das primeiras décadas do século XXI.
Sustentado na ideia de desigualdade entre os homes e sob a égide de diferenciações sócio- Turma 10738
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 fraternos, numa perspectiva de Direitos
Humanos sustentada no respeito às diferenças.
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Tópicos em DH na Livia Gimenes
América Latina (NEP130)

3ª e 5ª – Teorias anticoloniais. As Constituições latino-americanas e as lutas dos povos latino- MOD 20
13:00-14:40 americanos. As Constituições Plurinacionais da Bolívia e Equador. Normativa nacional e
internacional dos direitos humanos dos povos indígenas e a realização por meio de políticas
públicas. Interseccionalidade de gênero nas políticas públicas para os povos indígenas. Turma 10739
Conjuntura atual.

Tópicos em Gênero e DH Livia Gimenes
(NEP143)

3ª e 5ª – Teorias e práticas dos Direitos Humanos associadas às teorias feministas. Concepção teórica MOD 20
14:50-16:30 sobre as diversidades de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero,
geracional, deficiência, entre outras. Relação interseccional dessas diversidades com os
direitos das mulheres. Limites e possibilidades da aplicação da interseccionalidade de gênero Turma 10743
e diversidades nas políticas públicas.

Direitos
Humanos
Fernanda Vieira
em tempos de
exceção (NEP141)

Direito e Cinema
Como pensar os direitos
a partir do cinema
(NEP140)

4ª - 9:2012:50

O objetivo geral da disciplina é proporcionar ao aluno instrumentos de análise, que o permita MOD 33
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, Turma 10743
violência, estado de exceção, movimentos sociais, judicialização, Necropolítica, dentre outros.

Fernanda Vieira 2ª - 14:50 às O objetivo da presente disciplina está em realizar um intercambio interdisciplinar a partir de CFCH 1
18:20

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 Turma 10768
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 películas favorecendo a
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ampliação de nossa consciência subjetiva. Nesse sentido, objetiva-se construir uma disciplina
com potencial dialógico despertando nos discentes o interesse pelos grandes temas
que formam a noção de cidadania.

Sistemas de Justiça e
Práticas em Direitos
Humanos (NEP120)

Jadir Brito

Trabalho e Direitos
Humanos (NEP145)

Celeste Marques 6ª – 13-15 Apresentar algumas reflexões e referências de fenômenos político-jurídico que constroem MOD 30

GLOBALIZAÇÃO,
Patricia Rivero
IDENTIDADES
E
DIREITOS
HUMANOS
(NEP130)

3ª 14:5018:20

A disciplina visa examinar criticamente os mecanismos de acesso à justiça para os grupos e MOD 17
populações vulnerabilizadas no Brasil e na América Latina. O acesso à Justiça será
apresentando sob a consideração das suas contradições, limitações e obstáculos, bem como
das suas possibilidades de superação. O direito além de ser um instrumento de controle
social, em algumas situações, pode ser um mecanismo de transformação da sociedade e
Turma 10752
pressão junto ao sistema de justiça. Neste contexto, disciplina ainda pretende refletir sobre a
atuação do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, bem como do sistema
interamericano de direitos humanos em relação às demandas de grupos e populações
vulnerabilizadas. Finalmente, haverá reflexões sobre justiça de transição, justiça restaurativa e
sobre as formas coletivas e alternativas de acesso à justiça para a promoção e proteção de
Direitos Humanos e Sociais.

e reconstroem o ideário de Direitos Humanos 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, PJ, MEI, prestações de serviços, Turma 10764
terceirizações, dentre formas outras de precarizações, etc). Visamos fomentar a
compreensão crítica, proporcionando a ampliação da autonomia na interpretação e
manejo dos direitos, formas e sistemas de proteções.

3ª e 5ª

Esse curso propõe-se o estudo de conceitos da sociologia econômica fundamentais MOD 10
para a análise do surgimento da sociedade de mercado e do papel da globalização na
16:40-18:20
geração de desigualdades e na construção de identidades sociais para além das
fronteiras estatais. O curso está dividido em três blocos principais. No primeiro bloco turma 12261
são analisadas as sociabilidades e desigualdades geradas no sistema-mundo, com
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ênfase na América Latina, a partir da organização dos mercados globais e da
regulação na sociedade capitalista, junto do desenvolvimento das primeiras gerações
de DDHH. No segundo abordam-se as características do capitalismo contemporâneo,
o papel das ideias, do conhecimento e dos bens culturais na estrutura social, as
desigualdades resultantes organização do capital e a transformação dos conceitos de
DDHH vinculados. A ênfase está posta nos aspectos globalizantes, nas novas
tecnologias e formas materiais e simbólicas que permeiam as relações sociais no
mundo global. No terceiro bloco é debatida a construção de identidade no mundo
globalizado contemporâneo, a formação de movimentos sociais e os conceitos de
DDHH colocados por estes.
Violência em direitos
Humanos e Democracia
(NEP130)

Joana Vargas

3ª 14:5018:20

defesa dos direitos humanos no Brasil. Abordaremos as origens sociais da violência e dos
direitos humanos e da cidadania. Em seguida, nos deteremos nas discussões sobre violência
e crime e no contexto no qual o discurso “bandido bom é bandido morto” ganhou força. Por
fim debateremos estudos empíricos sobre crime polícia e prisões que

MOD 25

Turma 11127

abordam o tema.
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Fundão – SALAS DO CRM (Praça Jorge Machado Moreira, 100, Cidade Universitária, Rio de Janeiro. Próximo à prefeitura
da UFRJ, da PR5 e do IESC)
Disciplina
Sociedade Global e Tecnologias
Disruptivas NEP 130

Docente

Dia

Marcelo
Coutinho

4ª-

,

Refúgio, migrações e Direitos

(NEP143)

Henrique
Carvalho

14-17

Ementa

sala

Este curso busca fazer um apanhado geral sobre os principais debates na atualidade Sala a
envolvendo o impacto das novas tecnologias disruptivas, principalmente, a inteligência definer
artificial, sobre as sociedades no mundo globalizado. Entende-se por tecnologia disruptiva
aquela capaz de alterar de maneira ampla e profunda os padrões tecnológicos vigentes no Turma
mercado e nas demais esferas das relações socais, rompendo com o status quo tecnológico 10771
e estabelecendo, então, novas trajetórias com decisivas repercussões sobre as relações
humanas desde o mercado de trabalho até a assistência à saúde e a política internacional.
Com especial atenção, o curso está interessado em examinar as análises feitas sobre essas
mudanças e seus significados para os direitos humanos, tendo em vista essas inovações
tecnológicas já em andamento.

2ª e 4ª- A disciplina tem por objetivo apresentar os principais debates sobre refúgios, migrações e Sala 30
13-15 suas relações com os Direitos Humanos na contemporaneidade. A partir da reflexão sobre o
papel do Estado na efetivação dos Direitos Humanos em um contexto de globalização
pretende-se discutir os aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais e os
Turma
deslocamentos forçados de pessoas. Dessa forma, as discussões teóricas serão articuladas
10774
com casos concretos em uma perspectiva interdisciplinar que se estrutura nos eixos das
políticas públicas, relações internacionais, Direitos Humanos e segurança.
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Marcos sociais e legais em Direitos
Humanos (NEP120)

Henrique
Carvalho

2ª e 4ª A disciplina tem por objetivo relacionar o processo de formação do Estado Moderno e
15-17 surgimento dos direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica da história dos direitos
humanos e da universalização desses direitos após a Segunda Guerra Mundial. Serão
discutidos os processos de construção dos direitos humanos em sua relação com o processo
de formação da cidadania e do próprio Estado, em que emergem questões como
desigualdades, violência e a relação sujeito-Estado. Serão preocupações centrais, a partir da
bibliografia indicada, as contradições entre o discurso de direitos humanos e a efetivação
destes direitos por meio de políticas públicas.

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

Richarlls
Marttins

3ª - 8- 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
12

Richarlls
Martins

3ª 13- Compreender os fundamentos teóricos do campo de estudos da saúde da população
17
negra e direitos humanos no Brasil, à partir dos enredos e desfiles das escolas de samba
do carnaval do Rio de Janeiro. Movimentos negros e Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra; Determinantes sociais em saúde e racismo; Interseccionalidade; Cultura,
Samba, Carnaval, Raça e Promoção da Saúde.

Direitos
humanos
e
conflitos
socioambientais (NEP140)

Turma
10775

Sala
30

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.

Saúde da População Negra, Direitos
Humanos e Carnaval (NEPP141)

Sala
30

Ana
Claudia

3ª
14:0017:00

O objetivo da disciplina é discutir, sob a 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
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Turma
10776

Sala
30

Turma
10778

Sala a
define
r

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.
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Turma
10782
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