
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

 

Disciplina: Temas de Direitos Humanos, Governança e Poder (Debate nos Direitos Humanos) 

Professor Orientador: Eder Fernandes Monica 

Estágio Docente: Rogerio Sganzerla 

Horário: Sextas-feiras, 9h às 11h. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 Data Professor Tema 

Aula 01 24/03/2017 Rogerio Sganzerla Introdução 

Aula 02 31/03/2017 Ana Mirian Criminalizar ou não? 

Aula 03 07/04/2017 Beatriz Akutsu e Nathalia Mulheres 

Feriado 14/04/2017 Paixão de Cristo  

Feriado 21/04/2017 Tiradentes  

Aula 04 28/04/2017  Aborto 

Aula 05 05/05/2017 Carolina Câmara Negros 

Aula 06 12/05/2017  Pobres 

Aula 07 19/05/2017 Mariana Dornelles Presos 

Aula 08 26/05/2017 Lucas de Deus Religiões de Origem Africana 

Aula 09 02/06/2017 Eder Fernandes LGBT 

Aula 10 09/06/2017  Dependentes Químicos 

Feriado 16/06/2017 Corpus Christi  

Aula 11 23/06/2017 Rogerio Sganzerla (Aula Participativa) Sexualidade 

Aula 12 30/06/2017 David Emmanuel Masculinidades 

Aula 13 07/07/2017 Fechamento e Resumo do Curso (Aula Participativa) 

Aula 14 14/07/2017 Entrega do trabalho final da disciplina 

Aula 15 21/07/2017 Prova Final – VS 

 

 

O objetivo da disciplina é debater diversos grupos sob o enfoque dos direitos 

humanos. Cada aula abordará um tema e terá a presença de um professor residente e um 

professor convidado, especialista no tema da aula. O diferencial da disciplina estará na 

forma de exposição do conteúdo, que será ministrado na forma de debate acadêmico, 

tendo os alunos como participantes e protagonistas. Cada aula terá um caso gerador que 

será discutido pela turma. A pergunta que impulsionará o estudo de cada tema será “Por 

que proteger esse grupo?”. O professor residente será sempre o contraponto ao tema, 

responsável pela condução do debate, instigando os pontos controvertidos de cada grupo 

minoritário e trazendo argumentos apostos. O professor convidado seguirá um roteiro de 

argumentos e pontos elaborados em conjunto com o professor residente de forma a 

estabelecer uma conexão entre os argumentos e determinar a profundidade do debate. Os 

alunos serão incentivados a intervir no momento que determinada questão controvertida 

surgir durante a discussão. O conteúdo abordo não se limitará a questões genéricas e de 

senso comum (mídia), mas terá como enfoque abordagens em torno da sociologia, 

antropologia, filosofia, teoria econômica, entre outras, além do próprio direito. A 

bibliografia indicada em cada aula fornecerá elementos para a compreensão dos 

argumentos levantados e debatidos em cada tema, de forma a aprofundar o debate e 

incorporando questões interdisciplinares de direito, sociologia, antropologia, economia e 

política.  



 

ORGANIZAÇÃO 

 

Será criado um grupo de Whatsapp especificamente para a disciplina. Os alunos 

poderão, durante o debate, enviar perguntas aos debatedores, que responderão de acordo 

com a pertinência do tema. Também poderão ser feitas sugestões, críticas e dúvidas 

extraclasse. Após o encerramento da disciplina, o grupo será desativado e encerrado.  

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

O critério de avaliação será dividido em duas etapas.  

A primeira será através de questões apresentadas pelos próprios alunos antes de 

cada aula debate. As perguntas deverão ser trazidas em papel. Cada aluno elaborará entre 

duas a cinco questões que poderão ser utilizadas durante o debate em aula. Após o debate, 

as questões serão misturadas e sorteadas para outros alunos e cada um deverá desenvolver 

as perguntas na aula seguinte, com no máximo uma página, de acordo com os 

apontamentos apresentados no debate em sala e na bibliografia indicada.  

A segunda avaliação será um trabalho individual que abordará de um a três temas 

(desde que conexos), focando nas discussões levantadas em sala e a proteção dos grupos. 

O trabalho deverá ter 5 a 10 laudas impressas (fonte Times New Roman tamanho 12; 

espaçamento 1,5; margens superior e inferior de 2,5 cm e laterais de 3,0 cm). Os alunos 

poderão realizar atividades facultativas, consideradas positivamente na avaliação 

(acréscimo de até 2 pontos na nota, para cada atividade extra): (1) apresentação de textos 

doutrinários ou de casos concretos; e/ou, (2) novos casos concretos de exemplos.   

Os três alunos que obtiverem a maior nota final concorrerão a um livro escolhido 

pelo professor. 

 

 

 


