CURSO DE EXTENSÃO ONLINE

DIREITOS HUMANOS
Prof. Dr. Cézar Cardoso de Souza Neto
Doutor em Direito pela UFMG; Pós-Doutorando em Direito pela USP; Mestre em Filosofia pela PUC
Campinas; Pós-Doutorando em Direito pela USP Ribeirão Preto. Atuou como Professor de Filosofia do
Direito (2013) e Lógica Jurídica (2014) no curso de Direito da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho, (UNESP). Professor Colaborador de Hermenêutica Jurídica da Faculdade de Direito de
Franca. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Internacional Cultura, História e Estado, da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universitat de Barcelona (UB).

OBJETIVO
Promover uma educação voltada para o paradigma dos direitos humanos, desenvolvendo nos
estudantes um olhar técnico, prático e crítico em relação ao panorama dos direitos humanos no
contexto atual. Articular a relação entre os direitos humanos e a globalização, bem como a
complexidade que envolve a afirmação dos direitos humanos em meio ao contexto da diversidade
cultural no âmbito das relações internacionais atuais. Debater temas complexos que envolvem a
ambivalência dos direitos humanos e sua repercussão prática no mundo jurídico.

DATAS: Segundas-Feiras - 10 encontros (29/06, 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 24/08,
31/08, 14/09 e 21/09).
HORÁRIO: 17:00 às 19:00.
FORMATO1: Encontro remoto pelo zoom, ao vivo, por meio da plataforma moodle.
PÚBLICO ALVO: Estudantes de Direito e toda comunidade externa interessada no
aprendizado de temática correlata ao objetivo deste curso.
VALOR: R$ 25,00.
INSCRIÇÕES2: Os alunos da FDF poderão fazer a inscrição diretamente no portal ao aluno, após
o login, na opção “requerimentos”. Aos interessados da comunidade externa e os alunos que
tiverem qualquer dificuldade em acesso ao sistema, basta enviar um email para
“assessoriapedagogica.fdf@gmail.com” solicitando a inscrição.

1

Caso seja encerrado o período de pandemia e isolamento social antes do término do curso, as aulas restantes serão
ministradas presencialmente.
2
Aos alunos já inscritos, encaminhar um email para “assessoriapedagogica.fdf@gmail.com” informando a
regularidade e intenção de dar continuidade ao curso.

