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1. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Faculdade Adelmar Rosado — FAR 
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Credenciada pela Portaria n°. 1.440, de 01 de outubro de 1.999, publicado no Diário Oficial da União 
WS, em 04/ 1 0/1.999. 
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Mantenedora: 

Sociedade Piauiense 

Corpo Institucional: 

laicia e Tecnologia Ltda 

Diretor Geral: Profdssor-Doutor Lomanto Delba Moreira Rosado 
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Secretário Acadêmico: ektp 	Moreirtosado 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Cavalcante, 2.858, Bairro Cabral, Teresina-PI 
s .. N.,.. 

2.4. C,onveniado ou próprio: 	 \ própri
/

o - r 	 \ 	 1 
_e, 	 i; 

2.5. Presencial ou EAD: presencial 	 ,/, 	7 	 i • 
7P; c, r- 	 1 _.._! 	. 

2.6. Coordenadoras do.curso: Professora Mestra Andréia maneiro Barbosa e Professora Doutora 
Andréa Cronemberger:„Rufino, 

Diretora Acadêmica:: , isianetdèklarley Mcireira R d , osa oi  

2.1. Área de conhecimento: Direit'9,4 Humanos • 

2.2. IES Promotora: Faculdade A 
\
dãmar Rosado,. ' 

2.3. Local de realização: Rua Gonçal 

CEP 64000-600 

( 

s. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

O curso de Pós-Graduação em Direitos Humanos - especialização lato sensu - objetiva 

, contribuir para a formação crítica e sensível de profissionais de diversas áreas comprometidas com 

1 



humana e também o direito de sonhar e amar. 

a promoção e defesa dos Direitos Humanos no estado do Piauí. O curso nasce da necessidade 

fomentar espaços interdisciplinares de formação, discussão e•pesquisa sobre questões sociais que 

forjam a realidade piauiense e dificultam a concretização dos direitos humanos, como a colonialidade, 
G‘...4,11.w.ur 

o racismo, o sexismo, a LGBTfobia e a pobreza. Para isso, questiona as bases epistemologicas e 
—dom, 

metodológicas da educação tradicional, comumente difundida, que conta de forma acrítica urna única 

história sobre nosso estado e silencia as vozes de resistência por igualdade e liberdade. Insurgindo- 
c.= - 

se contra uma sociedade desigual e uma educação castradora, a proposta metodológica é baseada na 

investigação científica, no diálogo com organizações e movimentos sociais e participação ativa das 
,flatMtel/ 

sujeitas — educadoras e educandas — buscando, assim, articular ensino, pesquisa e extensão. O corpo 

docente é formado exclusivamente de professoras mestras .f IcliOutoras, convidadas de outras 
"IMITA 

Instituições de Educação Superior. A especialização é orientada pelos princípios da indignação 
AMA 

perante as injustiças sociais, da pedagogia da autonomia e dos sonhos possíveis, do reconhecimento 
t (II! ati 	 11/1.1UUllaA IlltIkM //XI Ç, 

das lutas populares como geradoras de direitos humanos e do compromisso com a construção de um 
4,11gr 1 MfII AN.TOMP.A.N.WMTITIIIMETIll 1.\\M1  1~410~ 

saber descolonial, a partir de onde nossos pés pisam com vistas a intervenção social. Esperança, 
ir . MY..411111,l‘111 1111(1.M.WATOW.14 \ MX1111111111 MAU I nittl 

assim, fortalecer os laços dos que ousam assumir os direitos humanos como centralidade das suas 
'.1.131M1 MIO 	A Y/144 l'Y'PTUri, 

(re) existências e lutam por um mundo onde todas as pessoas tenham garantias nifninias de dignidade 
1,11.WWW111A11111.11~ 	 -< 

110 
ti  

.fr.  

PÚBLICO-ALVO 
11111%.• 	 E. 

IN:: O curso é destinado a roil§wardiVersas 51-4etseirtatuarn a. promoção e defesa dos W . 	-,;(ner, 
(4 d.  / 

direitos humanos. Advogado defeniores públicos, assistentes sociais, professores, 'profissionais do 
14. 

Sistema de Saúde, da AssistêneiaSocial e do Sistema de Justiça, militantes de movimentos sociais e 
Nkir.:!;  

sindicatos, membros de consellik4á,. entre ouírWprofissionais que tenham como objetivo a atuação 
\kr  7 reflexiva para efetivação dos direttoS humano:yr' 

A/1/  
JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL DO CURSO 

- 
A proposta de um curso de forimaçao continuada para os Profissionais que atuam na defesa e 

\\,• 
garantia dos Direitos Humano/justifica-se acadêinicamente, por proporcionar uma ampliação e 

aprofundamento das pesquisas em Direitos Humanos, possibilitando espaço de crítica e reflexão 
• 

sobre a colonização do saber,e a investigação das noções e 'reivindicações de direitos que nascem no 

seio da nossa realidade. É fundamental também socialmente porque qualifica a intervenção' social 

dos sujeitos que atuam mediados pelo compromisso de lutar e efetivar os Direitos Humanos bem 

como fortalede.e multiplica as ações que contribuem para o desenvolvimento social do nosso estado, 

além de pessoalmente contribuir para a capacitação técnica e teórica dos profissionais e militantes, 

f' l" 



proporcionando-lhes melhores condições de atuação assim como estimulando-os i.à continuar na 

carreira acadêmica, ingressando em mestrados e doutorados. 

\ts.„ 	..., 4.1.- . Vale destacar que a criação de Cursos inter.dig/Éiplinares seja de especialização, mestrado e/ou 
Ir 	 1 doutorado compõe a agenda do Plano Naciça4cle Direitos Humanos que visa multiplicar espaços 

4 de formação com profissionais de diversas áreas, certos do papel fundamental cla`oducação para 
..; i1.;47 .  

compreensão, divulgação e conscientização dos direitos humanos. Cimo aponta Luis Àlbertto Warat 
i. 	 . 

(2004) "sem educação não se realizam os direitos humanos". Todayt
44 

 a, sabe-se que não é qualquer 
t\  	-Ü a educação. A educação da disciplina e controle é interessante' ? pakaa?práticas autoritárias. Para as 

7..k" 
práticas de liberdade é preciso a (re) invenção de uma outra.,:pêdagogia. Neste caso, nossa base 

epistemológica-metodológica é inspirada nas compreensões de educação pautada na dúvida, 
Áttri4 pergunta, questionamento,andagações e inquieta Earim  lin  	, 0414 
ii8/1? 4.01.M.. Para isso, reconhecemos a iniporitancia 	intekstplanarádad‘fLlogo entre as diversas 

disciplinas que forain separadas; pela ien 1.a.  mo ety w. R ligá-las é Osso desafio. Portanto, a 
iir 	

1*. ‘11ii' irt4/r. 4$011441I fi 

Pedagogia, o Direito;  á Antropolog4 o Se à -o/Social, a - ociologià, Medicina, a Psciologia, a 
-i- 	

1111X1 /4  ilin 	»r4VONI) MA111Vilt. \ ICC 	. 

PrtakS\441 /41kNA"'" Criminologia, as Atxt sãoent ,s\que4sa -amos,  sem discrimihaçõ, s,  .arta %Ir 1a/coniplexa realidade 
\\,‘. 

social que nos cirS Mês e sentido, também com o desafio da ar:IlLáligre ensino, pesquisa 
7fightdiV ir'' e extensão, obrigano constitucional das Instituições de Educação Supera hr,asXim como da relação 

aant.W - ' 	 iiiiellNiM entre graduação e tpós;gra bação-é•do protagonismo estudantil, propomos ir álétn dos muros com o 
114:- projeto de extens

4  
a& Diteit
~  

oà,; Humanos e Arte, convi/ an o os estuktdantes a dialogarem com 
n— 

comunidade, sindcat s‘Wintentos social entresutsos,  atraIIvés a  linguagem artística, 
074  reconectando, assim, ciãêiá,e artktebtia e etoWia, conhecimento científico e conhecimento popular, --,..4. 	 v..-. 

Faculdade e Comunidade. , 	 if 

1\- 

6. OBJETIVOS DOCCUR-  SÓ • • • 

6.1. Geral 

Proporcidhar, uma formação interdisciplinar, crítica e sensível a profissionais que tenham sua 

atuação e reflexão mediada pelos direitos humanos, proporcionando a qualificação das 

e fortalecendo as lutas para-garantia de direitos no Esta& do Piauí. 

interven 

   

   

 

0 	L/ 
FLS.  

 

   

   

      

 

v8S.,  

.r) 	P 
Assim, acreditamos contribnir para os processos institucionáis e sociais que lutam para a 

\ dr/ { 	 i „„  
garantia de dignidade mínima ao‘4pOyo piauiense,,abrindo O.M diárogo com professoras referências 

,1 	/ 
nacionalmente e internacionalmenIe?na proditção de-tOnheciniento atenta às demandas sociais, 

'1 proporcionando, assim uma rede deOcapacitação com potência transformadora das atuações 
,.7 

profissionais no estado. 	
-:.' 	

,„ 	„...... 



, v2.1  

- 
Proporcionar a vivência de processos eZlnacionaisinAiados pela sensibilidade, diálogo, alteridade 
e reflexão, com vistas a educar para auton'oll'aerdade. 

Promover a reflexão sobre a epistemologia dos Direitos Humanos, identificando .0 marco 
modernidade, colonialidade e descolonialidade. 

'•\ 

e 

Preparar técnica e teoricamente profissionais para lidarem com asktiolações cotidianas de Direitos 
Humanos 

Contribuir para o desenvolvimento de ifé.gegfile 	dilleitei humanos comprometidas com a iNwbool -ft% 
Olk\ k 4 1  j 	n  

intervenção social no Estadado Pia í 

. i \ 	i I% ‘s 114\ \'‘ \ QW.  r / ‘‘.71fft Ui: Fomentar o protagomsíno e 	 pesquisa e a extensão em /' 	SSUMPN4 	
..,,,,, a rtilao.oA-,tit 	. 

Direitos Humanos, contribua) o‘para \\J), 

\.. 	

1/) /4  

\ , 	 ) • I 1  'A Estimular a formaçãO connnuada'etiontribuir para a preparação teórico-metoddlógica para ingresso 
em mestrados e dokt 't»airitos Humanos ou áreas afins. 

't • 

'?'",»sage, „4 	.itireck 
- t 	• 	/ 	. 

7. ORGANIZAÇÃO `
-,.,

_Oit lyMS DE-FUNCIONAMENTO DO CURSO ., 	?d.,- 	 I 
7.1. Coordenação: ProfessornMeStra Andreia, Marreirp Barbosa J Professora Doutora Andréa 

Cfrii,__,P)  

Telefone: (86) 99807-8033. 

Email: anclreiamarreiroRhotmail.conVandreacrufino-Oginail.cím 

R' Currículo lattes: litto://buscatextual.Fnnq.bribuscatexulal/visualizacv.dol'id=1{4255442  

7.1. Período de realitaçá.o.  • - 

— 'início: 11/2019 

— 	Prazo`final para entrega do trabalho de conclusão de curso: 04/2021 

_ Horários e dias de funcionamento do curso: Sábados pela manhã e tarde e Domingos pela 

6.2. Específicos 

!Uil 

Cronemberger Rufino. 

ti
- 
 - 

`, -s. 

h tro://buscatextual.cnnabribuscatextual/visualizacv.do?id=K+26771.5D4 

::Q.. 	. á , 	7 ,.. 



Wit 
7.6. Investimento: 18 parcelas de R$ 440,00. 

Ir 	\ 

Andréa Cronemberger 

7.7. Corpo docente comii‘clado 	 •\ 

Rufino 4 trEtkP\4) 
 

I 

Andreia Marreiro Barbosa 

Carolina Costa Feit 

Érika Lula de Medénio4M 
\k--A  

Gabriela Barretto dèS“ 

Ilha Teodoro (UnB) 

Luana Lia Sena (UFPI) 

Luciana Brito (UnB e Anis) 

‘\\\\\)\ •• 

n)r- 

, 	f , 
f A 
'0113"%r 

Milena Pinheiro Martins (UnB) 

Nayara de Sousa Barros (UFSC) 

Nayara Felizardo (UESPI e Intercept) 

manhã. 

7.2. Carga horária: 540 horas 

	

''‘\\ 
7.3. Habilitação: Especialista em Direito' Humanos. 

7.4. Número de vagas: 

Mínimo: 35 

Máximo: 55 

7.5. Período de matrícula:. 

: 
Maria Sueli Rodrigues de Sousa (UFB

ç
I

y
). 

Regina Lúci a SucupirdPedfoza r(UriB). 

Vera ,Regina Pereira de Andrade (UFSC) 
/ 

N. 

1111/0  partir de 07 de outubro de 2019:en4uanto houver vagas. 



8. CRONOGRAMA: 

Disciplina Carga horár a x . Cronogramai Docente 

Direitos Humanos e Alteridade 30h 30.11.2019 e 01. f22) 19 Andreia Marreiro e Andréa Rufino 

Teorias Críticas dos Direitos Humanos e 
Interseccionalidades 

3011 

NI k\ k,ti 

14 e 15.12.2019 

1 	 li 
1(1 

Andreia Marreiro 

Aprendendo a aprender b
1

Çl  '5 MiNiI2%.11) 	1 i 
\, 	.‘ ;k # 	11 

"'Andreia Marreiro e Andréa Rufino 
"ilt, 

Educação em Direitos Humanos i. ânrau, 
1 i'' 	isitlinit 14 	, 

We ina Pedroza 
et 

Direitos Humanos e Questões de Gênero e Sexualidade 
âk x. 

. Weir - -40' 
14 e 15.03.2020. 	\ iinid-réa Rufino 

'ilke 
Direitos Humanos e Questões Raciais 	 \ . \\'‘3) ri ., ' 25 e 26.04.2020 'rififi /* Gabriela Sá 

Direitos Humanos e Feminismos 8' 23 e 24.05.2020 	\1; 	f 
I., 

WYara Barros 

Direitos Humanos e Comunicação Social 	 N. 
.,.. 

-3 
\ 	Vii• 

N., ,:,‘, 	
20 e

1 
 ggeo 	li 

i 
Lana Sena e Nayara Felizardo 

Direitos Humanos e Constitucionalismo .,0.1f2- er- 31.07 e 01.08.2020 
I 

.1  Maria Sueli Rodrigues 

Direitos Humanos, Criminologias e Sistema de Justiça . 	" "k/i c9.  gisS.os.2o2o /1  Carolina Ferreira 

Direitos Humanos e Saúde Mental 30H ,,--26 e -2709.2020 1 
-*k 	7 - 

Luciana Brito 

Direitos Humanos e Violência de Gênero 
..._ 	__ 	_ 	_ 

sob \. -----24 e 2,5`.10.202O 
- 	1 

Ilka Teodoro 

Direitos Humanos, Constituição e Trabalho .3011 28 e 29:11.2020 Milála Pinheiro — 	- 	- 

Aprendendo a fazer soh 	-''' 12 e 13.12.2020 Andreia Marreiro e Andréa Rufino 
_e 



Direitos Humanos e Acesso à Justiça 3011 30 e 31.01.2021 	5,5 -,s Érika Lula de Medeiros 

Direitos Humanos e Justiça Restaurativa .3011 27 e 28.02.20ï?(  Vera Andrade 

Aprendendo a realizar $. 

. 

, 	3011 13 e 14.03.2021 Andreia Marreiro e Andréa Rufino 

Círculo Esperançar — Apresentação dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

f 
i 

3 

i 
1 

ir,41  

04:2024 , Andreia Marreiro e Andréa Rufino 



le,1,  
9. EMENTÁRIOS DAS DISCIPLINAS -,

Ementários, objetivos e bibliograàSneas e compl‘mentares das disciplinas.
wt  

I *e 
fi  

",.. 

Disciplina 

Direitos Humanos e Alteridade 	 ) 

H/ A '—

.50 

Ementa  
N.N. , 

Identificação do campo e dos/as sujeitos: apresentação do Projeto Polftico-Pedagógico do Curso, do corpo 

docente e do corpo discente. 	rtésania da comunidade pedagógica: idéritificação de ternas geradores e falas 

significativas. Direitos Humanoshenidado de si, abertura para mudança e encontro com o/a Outro/Outra. 
MIAM 	infr,./thz. dl:, ifit feno, 

Objetivo 

Proporcionar um espaço!de encontro 
os sujeitos educandos eefi

ffr  encttl 
4r  Outro. 

â \ 

utUaitilli02:1019M*A~r,grui 

I i 	
'4 Nl‘"\ Aktit. 

dia ogiêo;,co 	objetivo de 

7 

a resenita 4a proposta 
a:, 

do Curso, conhecer 
ofi.de,,  si e encontro com o 

Bibliografia Básica 	witoran‘, 	"NiliRtitt, 
H 	1,Ntwigkikwr 	 ffmti OOKS, bell. Ensinandb.altran 	n

:.
sgredi , a educação como prática de liber 

.k\N 	WA-.......Nt,;.' Cipolla. São Paulo: Editora 	i 	FIvrartins Fontes, 2015. 

‘...•* FREIRE, Paulo. Pedagdgm a,ESpprança: um reencontro com aipedagogia 
Paz e Terra, 2011.C 	4\04 	, , 	.,\:\ . J.,...... 	\\\\ 	I" 

-:- Mair-,44Mf FREIRE, Paulo. Pedagogia a 	u onómia:Saofaulo: Paz 
Mir
e Terra» 996; 

S'a 	lifit: -`---- Ifix 
OZ, Amos. Como curar um fantticd.gsrael e Patebnina: Entre o certo e 
Paulo: Companhia das Letras, 20 r-5‘,r • it(A utak,.  "sh.) 

i 
di 	."--------->, 	/ 

.ade. 

do 

4 
1 

O 	erto. 

vilat Trad. Marcelo Brandão 
i 	r?  

Oprimido. ir ed. São Paulo: 

Trad. Paulo Geiger. São 

Bibliografia Complementar 	\ 	-0 -<.":"S\r" / 	/ / 	1 
( 	 1 1 	 i 
". 	...' 	I 

FREIRE, Paulo. Pedagogia dos sonhos pdfisívéis.,São Paulo:'Editora UNESP, 2001. 

/ -"1\-- 	- 	- 	---- 	
1 ‘ GALEANO, Eduardo. De pernas para orar: a escola do mundo ao avesso. Tradução de Sérgio Faraco. 

9' edição. Porto Alegre: L&PM, 2007,./7— 
 

.. 
;" 	.. 

WARAT, Luis Alberto. A Rua grita Dionfsio. Dirg  átos Humanos da'alteridade, surrealismo e ... 	. 
cartografia. Trad. e org. dedVivian Alves de Assis, Júlio'Cesar Marcellino"Jr. e Alexandre Morais da Rosa. 

‘, 	, 	•• Rio de Janeiro: Lumen Jutisr2olõ: ••.: . . 	. 

/4---- 
Discipliá

-,  
N..„, H/ A 	•i 



Aprendendo a aprender 30  
S.,.\. ... 	 / 

..:»4.  
1 

Ementa 	
I, 

Reflexão sobre estudo e pesquisa em temas de Diittds Humanos. Preparação para experiência acadêmica: 
c..~ 

delimitação de temas, investigação nas bases de dados, técnicas de leitura e escrita e gerenciaipento, do tempo. 

Plágio.  
Pt, 

Objetivo  

Proporcionar uni espaço de discussão e reflexão acerca 
humanos. 

Compartilhar instrumentais técnicos-metodológicos 
- i,ui 

utilização das bases de dados,)tecnitas de leitura e escrita 

Pr 	3 	46/1/19/4411llimilí Fomentar a discussão sobré iblégitiçe pasticheiria co,mu 
. los

A 	( 	tNsk, ‘k  
' 

dos desafios 

que possibilitam 
e gerenciamento 

"caça° °len 

I 	I 1 	4 i 

>1;git‘ do 'estudo e 
V' ‘r S' 

twiti,-;„ fficá,,-  Maidecendo 

lit  

a investigação 
do tempo. 

pesquisa em direitos 

científica, 	como 

o que são e como evitá- 

iff 
Bibliografia Básica" ,, aglEilatUatiRM ‘ MUYannL,  

r 	Wit,IsTati'~nnglillitialtkeWilki BOOTH, W.C.; COLOMBAGia,  WITIT~1W .».IA'arte da pesquisa. 

projeto de pesqu'i4a; 

Brasília; ,LetrapLivr 
i 	.4 

, 
.., 	 ' 

ht
“40  

al,g 
ad 

77 

iltigt!raCáes 

, 	, . 
enrique A. Rego 

trir 

de Valentina 
Ïs: 

s: Rio de Janeiro: Editora 

f  

I 

MV:41M' 	̀r,‘Mrin;2." Monteiro. São Paulo: Martinstoute0 , 

DINIZ, Debora. Carta 	e lima orientadora: o primeiro 
4 	se4t\ . Fraiz. 2a  ed. Brasília: LettásLiwres;\2019.- 

DINIZ, Debora; TERRA Atlas ligib:,palavras escondidas 
Fiocruzz, 2014. 196p. 	,s,.. 	

. 	
\‘'>'....5,  

	

" 	f 
i 

s> 	7 	. 	....., 
,. 	4,- 

Bibliografia Complementar 	 1/ \. /4 

/ 
J.  BECKER, Howard S. Truques da Eslcrita: para começarterrninar teses, livros e artigos. ia ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2015. 	 ir  .44.,e'a,..çv   

MO é BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana ,Maria Netto. (Orgsl A bússola do escrever: desafios e 
1:(74 e 	 Sstratégias na orientação e escrita de teses eidpsertações. 3 a  ed., ão Itaulo: Cortez, 2012. , 

DINIZ, Débora; MUNHOZ, Ana Terra -Mejia. Cópiã' e pastiche: plágio na comunicação científica. 
Argumentum, Vitória-ES, ano 3, n. 	

7-  3, \44, /SP. 11-18, jan.-jun. 2011. \ • 

KLEON, Austin. Roube como um artista. Trad. Leonárdo Villk:Forte. Rio de Janeiro: Rocco, 2013. 

LÉTOURNEAU, Jocelyn. Ferramentas para o pesquisador iniciante. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2011. 	, 

/-...,, 	 i 
7 

Disciplina H/ A 	i 



Educação em Direitos Humanos 
gie  

30 	 1 

Ementa 

Objetivos 	 7.,ek 
Discutir Educação e Direitos Humanos, problematizando os modelos hegemônicos de edüCàçãóflensando 
formas de educar para os direitos humanos que respeitem as singularidades dos sujeitos.- -44:-C, 

Bibliografia Básica 	 \à 
>ilA.Nt 

PULINO, Lúcia Helena Cavasin 
Clerismar Aparecido; SOUSA, Francisco 
2016. 

Zabotto; SOARES, 
Lopes de. Educação 

P/ 'Educação. 

Sílvia Lúcia; BOWEILIFIO, 

chie 

- 	1 ' 

t fr. • 
em pyreitos 

' .Educaçao 

e diversidade 

.ettos. 

,12iilk),  

para 

Mu. - 
/ st 

Cléria da Costa; LONGO, 
cultural. Brasília: Paralelo 15, 

os direitos humanos. Brasília: 

ii. uários e organização do 

1 	\ \ 
mios 	fundamentos teórico- 47 	vr 

. 	i 	i 

Paralelo 15, 2016. 	 ii 

i ák 
I P' ,ss-  
\I  
ii-  xkl. 

trabalho pedagógico:WasíliaRkrteíV 14; r2" ir, 	. 
f tion 	5,\ 	-‘g SILVEIRA, Rosa Maria podo 	.d -, ett..,-ali 	chicação 
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'• Quem é a classe-que-vive-do-trabalho: !, ragmentação e-heterogeneidade; frabalho, classe, raça e gênero; 

Direito Fundamental ao Trabalho Digk os sentidt‘cipoLotWâ-Pao trabalho a partir da Constituição de 
1988; Direitos Humanos das Trabalhadãák,e Tratialhadores,eiipapeltda OIT; Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/2019) e Constituição; Precarizaçãogrutural do trabalho nólséculo XXI: uberizaçâo do trabalho e 
novas formas de contratação atípica; Sindicananização coleliva e direito de resistência no limiar do 
século XXI; Por uma concepção alargada dfrjr-oteção ao trabalho. 

\. 
Objetivos 	 -  
Promover reflexões críticas sobre o mundo do trabalho ar:partir de uma concepção ampla da classe-que-
vive-do-trabalho; possibilitar a identificação de avanços e itfrocéssps mi sentido de proteção ao trabalho 
sob o paradigma do Estado beírT6datica de Direito; suscitar reflexões sobre os modos de resistência da 
classe-que-vivao trabalho. 
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Reforma Psiquiátrica Brasileira. Luta antimanico 	sal. Desistitucionalização. Cidadania e saúde mental. 
Política nacional de saúde mental. Direitos da pteirà";com transtorno mental  

Objetivos 

Refletir sobre a trajetória da "loucura", 
transtorno mental; 

Compreender sobre a Reformargiquiátrica, 
com transtorno mental; 
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na Rua. Experiências de democratização da justiça e de defesa de direitos. 
al 	 I 	- 

Objetivos  
Refletir, contextuai e criticamente, sobre direitos himianos e acesso à justiça. 	I 

Compreender a atuação de sujeitos coletivos dairéitos nos processos de luta por direigs.pumanos; situar 
debate teórico sobre o acesso à justiça no campo crítico dos direitos humanos; analisar ex.pe,riêndlas de .k;‘ democratização da justiça e defesa de direitos; refletir sobre as possibiliddiles de luta pela dernotr,  atização À 

do acesso à justiça e os direitos humanos. 	 .? •••,i. 
Analisar a constituição histórica dos movimentos sociais no process\o de:reivirydicação e conquista de Direitos 
Humanos. 	 41.44e 
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Paradigmas criminológicos. Os caminhos dàá Criminologias Críticas \Desafios das visões criminológicas a 

,—  partir dos olhares de género e raça:"A política criminal no processo legislativo. A atuação do sistema de 

justiça criminal em uma perspectiva criminológico-críti¥./aS audiências de custódia como um microcosmo 

do sistema de justiça crimirial::.Exectição penal: um desafio 'para a pakis dos Direitos Humanos. 

Objetivos , 
/ 	--.... 



Conhecer e refletir criticamente sobre os_paradigmias criminológicos e as visões das Criinkilogias Críticas 
sobre o sistema de justiça criminal. DialCtar\com situações4ráticas do sistema de judtiçr Cf-hl-final para, 
nestas, encontrar o olhar criminológico-crítat 	Aar  
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