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I. Identificação da Disciplina
DISCIPLINA: DIR 510130 Direito Historicidade e Multiculturalismo
CRÉDITOS: 03
HORÁRIO: segunda-feira (14h-17h)
TRIMESTRE: 2017/2
DOCENTE: Profa. Dra. Letícia Albuquerque (let_albuquerque@yahoo.com.br)
II. Área para qual a disciplina é oferecida
Doutorado
III. Ementa
Direito, historicidade e multiculturalismo: recorte temático, contextualização e
dimensionamento histórico. Especificidades. Temas e problemas relevantes.
Situação e tendências atuais.
IV. Objetivo
O curso propõe a estudantes vinculados a diferentes áreas de especialização
disciplinar uma introdução ao pontos propostos na ementa.
V. Cronograma e conteúdo programático
Será informado no primeiro dia de aula de acordo com o número de alunos inscritos.
VI. Procedimentos didáticos
Para cada reunião está prevista uma introdução ao tema correspondente, visando
balizar um debate apoiado nos textos sugeridos. Recomenda-se que o trabalho de
revisão bibliográfica obedeça ao formato de fichamento indicado pelo professor.
O plano de ensino contempla a realização de tutorias extra-classe (individuais e/ou
grupais), visando subsidiar a maturação de projetos de pesquisa e/ou de artigos
para publicação.
VII. Sistema de avaliação da aprendizagem
O aproveitamento final dos estudantes deverá ser avaliado mediante a aferição:
-

do índice de frequência,
da regularidade e qualidade dos fichamentos que forem apresentados,
da qualidade da participação nos seminários e
da qualidade do trabalho final (paper ou projeto de pesquisa).
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