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I – DISCIPLINA 
 

• CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
• Professor: Dr. Clarindo Epaminondas de Sá Neto 
• Período letivo: 2º trimestre/2018. 
• Horário: Sexta-feira às 15:00 
• Carga Horária: 45hs 
• Código: DIR410121 

 
II – EMENTA 
 
Universo político-conceitual da cidadania: circunscrevendo a cidadania enquanto 
conceito e práxis. Universo relacional da cidadania: elegendo questões relacionais 
fundamentais. Cidadania e Direitos Humanos. Universo plural da cidadania: situando a 
construção de cidadanias específicas. Teoria e empiria da cidadania: fazendo a 
academia dialogar com a rua.  
 
III – OBJETIVOS 
 

• Apresentar o contexto de surgimento, desenvolvimento e afirmação dos 
Direitos Humanos; 

• Analisar a concepção de cidadania e relacioná-la com a ideia (concepção) de 
dignidade humana; 

• Identificar o universo plural da cidadania, com especial destaque para a 
concepção de cidadania para coletivos de pessoas historicamente 
estigmatizados pela sociedade e pelo Estado; 

• Conhecer, através do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o movimento 
de aprofundamento da noção de cidadania e de Direitos Humanos, com 
especial destaque para a América. 

 
IV – CRONOGRAMA 
 

• Unidade I: surgimento, desenvolvimento e afirmação dos Direitos Humanos; 
• Unidade II: a concepção de cidadania e sua relação com a ideia (concepção) de 

dignidade humana; 
• Unidade III: o universo plural da cidadania, com especial destaque para a 

concepção de cidadania para coletivos de pessoas historicamente 
estigmatizados pela sociedade e pelo Estado; 



• Unidade IV: o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o movimento de 
aprofundamento da noção de cidadania e de Direitos Humanos, com especial 
destaque para a América. 
 

V – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

• 1º encontro: Apresentação da disciplina, dos participantes, do plano de 
ensino e da metodologia; 

• 2º encontro: discussão das obras relativas à unidade I; 
• 3º encontro: discussão das obras relativas à unidade I; 
• 4º encontro: discussão das obras relativas à unidade II; 
• 5º encontro: discussão das obras relativas à unidade II; 
• 6º encontro: discussão das obras relativas à unidade III; 
• 7º encontro: discussão das obras relativas à unidade III; 
• 8º encontro: discussão das obras relativas à unidade IV; 
• 9º encontro: apresentação dos seminários e entrega dos trabalhos finais 

(grupo 1) 
• 10º encontro: apresentação dos seminários e entrega dos trabalhos finais 

(grupo 2) 
 
IV – SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação é composta por duas notas: a)nota das discussões e análise das obras 
indicadas; b)artigo e apresentação do texto para a turma. O artigo deverá ter, no 
máximo, 15 folhas, e a apresentação deverá ser feita em até 40 minutos. 
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