CARGA HORÁRIA
Prof.ª Ms. Kelly Albuquerque
42 0 horas divididas em 14 módulos

(semipresenciais). Encontros mensais (3ª
sexta-feira e 3º sábado de cada mês).

Prof. Ms. Jean Mauro de Abreu Morais

Para fins de certificado, é obrigatória a
frequência em 75% (setenta e cinco por
cento) das atividades e média igual ou
superior a 7,0 (sete inteiros), em cada
disciplina e no trabalho final docurso.

Prof. Ms. Mauro Sérgio F. da Cruz

LOCAL DO CURSO

Prof.ª Ms. Marco Aurélio

Prof. Ms. Rucelino de Souza
Prof. Ms. Jorge Fernandes da Silva
Professores Convidados:
Dom Joaquín Pertiñez

Faculdade Diocesana São José – FADISI
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 3030 –
Vila Ivonete (CEL – Centro de Línguas).

INÍCIO DO CURSO
O curso iniciará nos dias 19 a 20 de maio,
das 18h às 22 horas (sextas-feiras) e das 8h às
18 horas (sábados).

CORPO DOCENTE
Prof. Dr. Frei Carlos de Paula
Moraes
Prof. Dr. Francisco Raimundo Alves
Prof.ª Dra. Marisol de Paula Reis
Brandt
Prof. Dr. Antônio José de Oliveira
Prof. Ms. Rivamar Guedes da Silva

A Católica do Acre!

Apresenta:
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

FILOSOFIA E
DIREITOS HUMANOS

Professor Nilson Mourão
OBS. À Coordenação do Curso é reservado o direito
de possíveis alterações de assessores em casos
extraordinários.

INFORMAÇÕES
Tel. 3228-2170 – 9923-89961
Site: www.fadisi.com.br

APOIO:
Diocese de Rio Branco
Secretaria Estadual de Justiça e Direitos
Humanos
Docentes da Faculdade Diocesana São José

A essência dos direitos humanos é o
direito a ter direitos (Hannah Arendt)

APRESENTAÇÃO
Ninguém nasce preconceituoso – as
pessoas é que aprendem a ser preconceituosas ou
violentas, seja em casa ou na comunidade onde
vivem. Da mesma maneira, as pessoas podem ser
educadas a enxergar o mundo sem preconceitos e
de forma pacifista. Essa é uma das ideias que
fundamenta a concepção deste Curso de
Especialização em Filosofia e Direitos
Humanos que tem como principal objetivo
debater as problemáticas teóricas e práticas em
torno da promoção e implementação dos Direitos
Humanos na sociedade contemporânea, bem
como proporcionar aos agentes e promotores de
Direitos Humanos um espaço de discussão sobre
a Filosofia e os Direitos Humanos.
Edificar uma sociedade democrática
alicerçada na ética e na cidadania implica,
necessariamente, educar e formar indivíduos
protagonistas de direitos para todos. Este é um
grande desafio que se coloca neste Século XXI,
para os que lutam por uma cidadania ativa,
coletiva e planetária.
Dessa maneira, a FADISI prossegue em
seus trabalhos educacionais em prol do
desenvolvimento socioeconômico do Estado do
Acre, reafirmando que a Educação é um dos
pilares para a promoção do ser humano, de modo
a melhorar sua qualidade de vida e bem-estar,
contribuindo para a formação de uma sociedade
mais justa, humana e sustentável.

OBJETIVOS
- Proporcionar aos agentes e promotores de Direitos
Humanos, bem como os pesquisadores e docentes
das diversas áreas do conhecimento um espaço de
debate dos fundamentos teóricos que envolvem a
prática dos Direitos Humanos no Brasil e no Estado
do Acre.
- Gerar condições de pesquisa e de aprofundamento
permanente na área da Filosofia e dos Direitos
Humanos com a finalidade de qualificar os discentes
para o mercado de trabalho, bem como para o
ingresso em um posterior programa de mestrado.
- Colaborar e assegurar a implantação e a
disseminação da Cultura dos Direitos Humanos no
Estado do Acre.

PÚBLICO-ALVO
-

DOCUMENTAÇÃO PARA
INSCRIÇÃO

DISCIPLINAS
Tópicos Especiais de Metodologia da
Pesquisa;
Filosofia dos Direitos Humanos;
Ética e Direitos Humanos;
Filosofia, Bioética e Direitos Humanos;
Teoria e História dos Direitos Humanos e da
Democracia na América Latina e no Brasil;
Direitos Humanos e Legislação Brasileira;
Mecanismo e Instrumentos de Efetivação dos
Direitos Humanos;
Direitos Humanos, Políticas Públicas e
Movimentos Sociais;
Multiculturalismo e Universalização dos
Direitos Humanos;
Direitos Humanos, Sistema Prisional e
Ressocialização;
Direitos Humanos e a Pós-Modernidade;
Educação e Direitos Humanos.
.

Profissionais da área da Filosofia, Direito,
Teologia, História, Sociologia, Serviço Social e
áreas afins; lideranças sociais e religiosas
interessadas em ampliar seu conhecimento em
torno da temática; egressos de curso superior
interessados
em
buscar
uma
maior
fundamentação teórica para ingressar em um
programa de mestrado ou se qualificar para o
mercado de trabalho; docentes das áreas
supracitadas e afins, interessados em debater a
problemática em torno dos fundamentos e da
prática
dos
direitos
humanos
na
contemporaneidade.

▪

Cópia autenticada do diploma de graduação em
qualquer área (reconhecido peloMEC);

▪

Cópia dos documentos: Identidade, CPF,
comprovante de endereço e telefone.

INVESTIMENTO
Taxa de inscrição: R$ 30, 00 (trinta reais) na
secretaria da Faculdade.
Mensalidade: R$ 250, 00 (10% até o dia 5 de
cada mês – R$ 200, 00) pagas por meio de
boletos bancários.
Período de inscrição: meses de abril e maio (até
o dia 19/05.

