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Ementa: 

O seminário privilegiará a reflexão e o desenvolvimento de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e a Cidadania e de maneira especifica às questões que dizem respeito a violência contra 

a mulher, aos maus-tratos e abusos sexuais contra crianças e adolescentes, a discriminação 

contra homossexuais, a violência policial, a falência do sistema prisional, ao movimento hip hop, a 

criminalidade e a violência social. 

 
Justificativa: 

O Seminário Temático Direitos Humanos e Cidadania: questões dos nossos dias se propõe a 

discutir a temática Direitos Humanos e Cidadania a partir de acontecimentos do cotidiano em 

sociedade, objetivando, dessa maneira, sensibilizar os mestrandos e alunos da iniciação científica 

como pesquisadores e futuros profissionais para a relevância e a complexidade dessa discussão 

na compreensão de um mundo marcado pelas desigualdades e diferentes relações sócio-políticas 

e ético-culturais que nos fazem algumas vezes espectadores e até protagonistas de fatos 

“demasiados humanos” e em outras vezes de fatos que expressam a “banalidade do mal”. Os 

temas foram, previamente, escolhidos pelos alunos e nos possibilitarão progredir teoricamente de 

uma base empírica ou seja, da descrição e/ou narração de situações e experiências concretas e 

vividas de uma maneira direta ou indireta pelos sujeitos sociais para uma analítica das ações 

implementadas ora pela sociedade civil organizada ora pelos governos como políticas públicas de 

alcance micro e/ou macro. É um esforço para sensibilizar e envolver a comunidade acadêmica na 

discussão e na implementação de ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de 

uma cultura de respeito, promoção e garantia dos direitos humanos e da cidadania que vise a 

proteção dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. É, sobretudo, a criação de um espaço de 

trocas de saberes entre os movimentos organizados da sociedade e a universidade para a 

promoção e a realização de estudos e pesquisas que venham a ampliar e a fortalecer a rede dos 

direitos humanos e de cidadania. 

 
 

Objetivos: 

 

 Incentivar o desenvolvimento de uma cultura de respeito, promoção e garantia dos direitos 
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humanos e da cidadania e a criação de um espaço de trocas entre os múltiplos saberes 

produzidos na sociedade e no meio acadêmico que venham a contribuir na implementação de 

políticas públicas e medidas governamentais voltadas para os segmentos socialmente mais 

vulneráveis; 

 Sensibilizar os alunos de hoje e os profissionais de amanhã para a necessidade de uma 

participação critica e ativa na construção de horizontes político-éticos que efetivem a cultura dos 

direitos humanos e da cidadania na sociedade; 

 Proporcionar aos participantes condições de possibilidades para a compreensão e a reflexão 

das discussões que envolvem a temática direitos humanos e cidadania no cotidiano da 

sociedade brasileira e cearense; 

 4- Fomentar a realização de estudos e pesquisa envolvendo a temática direitos humanos e 

cidadania no espaço do Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania- LABVIDA-UECE. 
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