Lista de Disciplinas:
Obrigatórias:
1) Fundamentação dos direitos humanos I – Mestrado e doutorado: Concepção moderna de
lei e direito natural. Razão e natureza. Origem e finalidade do estado civil. O problema do
fundamento da autoridade. Direitos naturais como fundamento dos direitos sociais e
políticos de cidadania. Cidadão, governo e soberano. A lei e a justiça do estado. Os Direitos
Humanos e o Sistema Internacional dos Direitos Humanos. A sua interface com a legislação
brasileira. A incorporação dos Direitos Humanos no direito constitucional brasileiro e as
garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988. A imprescritibilidade dos direitos
naturais e os limites da soberania. A declaração universal dos direitos do homem e do
cidadão de 1798. As lutas populares, as várias gerações de direitos humanos, o
reconhecimento e a proteção internacional aos direitos humanos. O vir a ser dos direitos
humanos como processo histórico. . Instituições de defesa da cidadania, Instrumentos
práticos de fácil acesso à população. Direitos Difusos e coletivos. A inesgotabilidade das
reivindicações por reconhecimento de direitos.
2) Fundamentação dos direitos humanos II - Doutorado: A crítica histórica aos direitos
humanos e seus contextos formadores. A crítica contemporânea aos direitos humanos e
suas condições de existência. A contestação ao projeto emancipador da modernidade
europeia: aspectos jurídicos, ideais políticos e morais; o pensamento decolonial e novas
epistemologias. Crítica cultural igualitária e políticas de igualdade (feminismos,
antirracismos, antirreacionarismos, anti-discricionarismos em razão, gênero, idade, poder
econômico, saúde, etc). Teorias críticas dos direitos humanos.
3) Seminário Integrador - mestrado: Diferentes perspectivas teórico-metodológicas dos
projetos de pesquisas em desenvolvimento no curso pelos estudantes. Diálogo crítico
entre as técnicas de pesquisa social e suas implicações teórico-metodológicas com vistas a
contribuir com a produção científica interdisciplinar no Programa de Pós-Graduação em
Direitos Humanos. Enfoque em temas como: a construção do campo científico (natureza
do conhecimento, método científico, demarcação científica); crise dos paradigmas e
interdisciplinaridade.

Opcionais para mestrado e doutorado:
4) Ágora Virtual: democracia e demandas sociais: A revolução digital e as novas
formações sociais. Das identidades às identificações efêmeras: identidades múltiplas e
subjetividades líquidas. Tribos urbanas: das sociabilidades às novas socialidades e
afetividades. A democracia cibercultural: novas temporalizações, novos poderes.
Tecnologias eletrônico-digitais, cibercidades e democracia eletrônica: novas
possibilidades de participação política. Cibercidades e comunidades virtuais: refúgios
de simulacros da existência. Rede planetária de comunicação e novas demandas social.
5) Teoria e Métodos de Pesquisa Interdisciplinar em Direitos Humanos: Perspectiva
interdisciplinar nas abordagens teóricas e metodológicas de pesquisa em Direitos
Humanos. A importância do conhecimento científico e de outros saberes para a
realização da dignidade e efetivação de direitos. A pesquisa científica e seus resultados
incorporados no ensino e na promoção da paz, da justiça, da liberdade e da igualdade
de direitos. A Multi/Inter/Trans-disciplinaridade como via possível para o
reconhecimento da multiplicidade de conhecimentos, bem como de seu caráter
colaborativo.
6) Relações étnico-raciais e o princípio da igualdade: Construção sociocultural, histórica
e ideológica do racismo e conceitos de raça, racismo, preconceito, discriminação,
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etnicidade e igualdade. História e memória da luta de negros e indígenas por garantias
de direitos fundamentais: terra, cultura e cidadania. Relações entre classificações
raciais, formas de racismo e princípio da igualdade. Especificidades da desigualdade
étnico-racial no cenário brasileiro. Impacto da desigualdade étnico-racial nas
interações socioculturais. Ações afirmativas e políticas públicas de respeito à
diversidade étnicoracial. Organização, direitos, cidadania e participação social dos
indígenas. Movimentos sociais negros e questões de direitos e de cidadania.
Proteção internacional dos direitos humanos: Direitos humanos e política
internacional. Normas internacionais e impactos domésticos. Regime internacional de
direitos humanos: formação, capacidades, competências e dificuldades da ONU, OEA e
tribunais internacionais e regionais. Responsabilidade estatal e individual por violações
de direitos humanos.O Brasil e o sistema internacional de proteção dos direitos
humanos.
Mídia, cidadania e direitos humanos: Comunicação, cidadania e direitos humanos:
evolução conceitual. A interface entre comunicação e Direitos Humanos. Cultura da
paz e cultura do medo. Mídia, violência e imaginário social. A espetacularização e a
banalização da violência na mídia. A criança e o jovem na mídia. Representações
simbólicas das minoridades sociais na mídia. Comunicação alternativa e exclusão
social. Mídia, diversidade cultural, tolerância e democracia. Políticas públicas para a
comunicação e a cidadania.
Justiça e direitos humanos: O problema da justiça no mundo contemporâneo. Teorias
da justiça como discurso político. O discurso dos direitos humanos como parte de uma
teoria da justiça. A judicialização da política e os direitos humanos. Os conceitos
articuladores da teoria social pelas teorias da justiça. Direitos humanos e estratégia
política. O humano para além dos direitos. Sujeito e conhecimento. Mudanças sociais e
subjetividade.
Estigma, exclusão e sociedade: Conceitos de estigma, preconceito, discriminação e
racismo. Identidade, diferença, cidadania, movimentos sociais e direitos humanos.
Reflexão sobre os princípios e direitos que caracterizam a dignidade humana. Temas
contemporâneos. Condição humana e a exclusão social. Discurso, sociedade,
instituições e indivíduos. Práticas excludentes e discriminatórias. Formas de reparação,
efetivação de direitos e restituição da dignidade humana.
Estado, violência e movimentos sociais: Concernente tanto à atuação e práticas
discursivas dos movimentos sociais no tocante às violências praticadas por agentes
públicos e/ou agentes privados (ex.: violência de gênero, violência policial) quanto à
atuação do Estado frente aos movimentos sociais, tanto relativamente à repressão
física quanto à repressão legal/criminalização de movimentos sociais. As práticas
discursivas dos agentes estatais merecerão atenção especial: a) práticas e políticas
públicas fomentadoras ou cerceadoras de Direitos; b) atuação e accountability do
sistema jurídico e punitivo (polícias federais, civis e militares, Ministério Público,
Ministério Público do Trabalho, Defensoria, Poder Judiciário e Sistema carcerário); c)
formação das forças policiais.
Educação em direitos humanos: Princípios pedagógicos e metodológicos orientadores
de uma educação em/para Direitos Humanos no âmbito da educação formal e da
educação popular. Cultura da justiça, da paz e da tolerância. O Programa Nacional de
Educação em Direitos Humanos e a percepção das diversas formas de educação dentro
e fora das escolas e os mecanismos de inclusão e exclusão de sujeitos em suas variadas
dimensões e pertencimentos.
Direitos humanos, desenvolvimento e sustentabilidade: Conceito de direitos
humanos e noção de desenvolvimento e suas respectivas políticas e planos de
implementação em perspectiva histórica, política e social. Estudo das agendas de
desenvolvimento e silenciamentos e desconhecimento dos direitos. Especificidades e
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diferenças sociais, culturais e ambientais de grupos, populações e regiões/biomas.
Debate sobre sustentabilidade do desenvolvimento e crítica às políticas de
desenvolvimento. Concretização das diferenças sociais, econômicas, culturais e
ambientais em desigualdades. Luta pelo direito ao desenvolvimento e imposição de
padrões homogêneos de produção, consumo e manifestação política e cultural.
Modelos de produção e consumo e insurgências.
Direitos humanos, ciências e interdisciplinaridade: As fronteiras do campo de estudos
dos direitos humanos como um campo científico interdisciplinar. Relação entre teoria
crítica, conhecimento científico e articulação entre ciências. Limites e desafios à
interdisciplinaridade enquanto campo de estudos. Debate intelectual e lutas sociais
acerca da crise civilizatória, das promessas não cumpridas do mundo moderno.
Problematização do espaço acadêmico, em torno de temáticas como: campo de
estudos dos direitos humanos; fronteiras teóricas e níveis de integração
interdisciplinares; Instituições e multi/inter/transdisciplinaridades; Crise societária,
pesquisa e pensamento crítico diante das fronteiras disciplinares.
Democracia e direitos humanos: Liberdade, autonomia e cidadania. Igualdade,
subordinação e universalização da liberdade cívica. Direitos fundamentais de liberdade
e igualdade como princípios orientadores do estado democrático moderno. Lutas
políticas e sociais pela ampliação das garantias político-jurídicas aos direitos humanos
fundamentais. Limites, possibilidades e desafios da relação entre expectativa de
direitos e direitos assegurados pelas leis positivas. Legitimidade, legalidade e justiça do
estado democrático. A democracia global, a crise da soberania do estado-nação e os
organismos internacionais de fiscalização e de proteção aos direitos humanos.
Culturas constitucionais e direitos humanos: As digressões históricas das culturas
constitucionais e repercussão sobre direitos humanos; As digressões geopolíticas das
culturas constitucionais e repercussão sobre direitos humanos; Compreensão
constitucional e Direitos Humanos; Crítica interdisciplinar das teorias constitucionais e
suas implicações sobre direitos humanos; Direitos Humanos e pensamento decolonial;
Direitos Humanos e Efetividade Constitucional.
Corpos que escapam: performatividades de gênero e de sexualidade nos direitos
humanos: Conceitos de gênero, sexualidade, discurso, constituintes dos estudos
feministas, de gênero e teoria queer, para pensar os direitos humanos. Culturas como
produtoras de discursos sobre o corpo, em diferentes espaços e momentos históricos.
Discussão sobre os ‘corpos que escapam’, problematizando as questões políticas e as
tensões teórico-metodológicas. Discursos conservadores e reacionários sobre os
corpos e questões de direitos humanos.
Cidadania e direitos humanos na América Latina: Processos de construção sóciohistórica da cidadania na América Latina. Conflito, Movimentos sociais e Direitos
Humanos na América Latina. Mudanças políticas e direitos humanos. Sociedade civil,
Estado e Democracia na América Latina. Avanços, obstáculos e desafios dos Direitos
Humanos na América Latina contemporânea
Bioética e direitos humanos: Iniciação à Bioética: introdução, apresentação, histórico
e conceituação. Estudo dos fundamentos e correntes teóricas da Bioética. Abordagem
e análise de situações persistentes e emergentes no campo da Bioética. Estudo e
reflexão sobre a relação entre Bioética e Direitos Humanos. Compreensão de conceitos
e princípios da Bioética associados aos Direitos Humanos. Caracterização dos
diferentes sujeitos e das situações de violação à dignidade humana e de desrespeito às
diferenças. Exame de questões de conflitos de interesses e dilemas morais sob a ótica
da Bioética e dos Direitos Humanos. Estudo sobre temas contemporâneos em Bioética
e Direitos Humanos.
Alteridade, ética e direitos humanos: Objeto e princípios da ética. Diferença entre
princípios e regras de ação. Conhecimento e análise das teorias que se vinculam ao
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universalismo dos direitos humanos e ao relativismo cultural, bem como as posições
intermediárias. Aspectos socioculturais das declarações específicas de direito,
signatárias da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perfil e trajetória das
organizações internacionais e os aspectos socioculturais em suas proclamações,
acordos e reconhecimentos. Sujeito, identidade e alteridade, reconhecimento,
indivíduo e comunidade. Inserção da pessoa humana como sujeito de direito
internacional e a consequente afirmação dos direitos humanos em documentos
internacionais promotores dos direitos humanos. Hospitalidade e Cosmopolitismo. A
dimensão ética da existência humana e sua relação com a moral e a lei moderna. A
dignidade humana.
Tópicos Avançados em direitos humanos I (32h/a): Temas contemporâneos em
direitos humanos. Problemas da reivindicação e do reconhecimento dos direitos
humanos nas sociedades atuais. Direitos humanos e realidade social. Discurso dos
direitos humanos e crítica social. Promoção dos direitos humanos e desafios da
cidadania e diversidade. Métodos e técnicas de pesquisa em direitos humanos.
Interdisciplinaridade.
Tópicos Avançados em direitos humanos II (32h/a): Temas contemporâneos em
direitos humanos. Problemas da reivindicação e do reconhecimento dos direitos
humanos nas sociedades atuais. Direitos humanos e realidade social. Discurso dos
direitos humanos e crítica social. Promoção dos direitos humanos e desafios da
cidadania e diversidade. Métodos e técnicas de pesquisa em direitos humanos.
Interdisciplinaridade.
Tópicos Avançados em direitos humanos III (64h/a): Temas contemporâneos em
direitos humanos. Problemas da reivindicação e do reconhecimento dos direitos
humanos nas sociedades atuais. Direitos humanos e realidade social. Discurso dos
direitos humanos e crítica social. Promoção dos direitos humanos e desafios da
cidadania e diversidade. Métodos e técnicas de pesquisa em direitos humanos.
Interdisciplinaridade.
Tópicos Avançados em direitos humanos IV (64h/a): Temas contemporâneos em
direitos humanos. Problemas da reivindicação e do reconhecimento dos direitos
humanos nas sociedades atuais. Direitos humanos e realidade social. Discurso dos
direitos humanos e crítica social. Promoção dos direitos humanos e desafios da
cidadania e diversidade. Métodos e técnicas de pesquisa em direitos humanos.
Interdisciplinaridade.

