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PLANO DE ENSINO 

Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: Políticas públicas e direitos humanos Políticas públicas e direitos humanos Políticas públicas e direitos humanos Políticas públicas e direitos humanos    

Período Letivo: 2018 Série: 4º ano Obrigatória ( X )     Optativa (   ) 

CH Teórica: 80h CH Prática: 0h CH Total: 80h 

Obs.: 

    

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

Gerais:Gerais:Gerais:Gerais:    

Proporcionar ao aluno a reflexão crítica sobre a história e o desenvolvimento dos direitos humanos, 
relacionando a concepção de humanidade e direito com fatores psicológicos e culturais, de modo a 
levar a uma avaliação crítica sobre os programas governamentais e da sociedade civil para a 
promoção dos direitos humanos e da saúde mental coletiva. 

EspEspEspEspeeeecíficos:cíficos:cíficos:cíficos:    

- Examinar as condições de saúde mental proporcionadas pela sociedade e Estado, com suas 
instituições, violação de direitos em seu fator psíquico e social. 

- Levar o a aluno a conhecer a história dos direitos humanos, proporcionando o entendimento das 
relações entre direitos humanos e saúde mental.  

- Avaliar o papel do Estado e da sociedade civil e os programas por eles oferecidos, para a 
promoção dos direitos humanos, bem como avaliar as principais questões pertinentes à cultura 
brasileira em termos de transgressão dos direitos humanos.  

- Dar a conhecer o papel do psicólogo na promoção dos direitos humanos. 

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

História e evolução dos direitos humanos. Política de direitos humanos e sociedade brasileira. Exame 
crítico de programas e projetos voltados para a cidadania no Brasil e seus resultados. Direitos 
humanos e saúde da população.    

III III III III ----    Descrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de Ensino    

- Historicidade dos Direitos Humanos/ concepções 

- Declaração de Direitos do Homem 

- Algumas dimensões dos direitos humanos 

- Psicologia e Direitos Humanos 

1º BM 

- Sujeito de direitos humanos 

- Novas dimensões, obstáculos e desafios para os direitos humanos 
2º BM 

- O que são Políticas Públicas: conceito, construção e protagonistas das 
políticas públicas. 

3º BM 
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- Políticas Públicas e Psicologia 

- Políticas Públicas no Brasil 

- Campos das políticas públicas: SUS, Educação, Crianças e adolescentes, 
questão da mulher, políticas públicas para os idosos, políticas de 
desenvolvimento urbano, políticas de trabalho, políticas em meio ambiente, 
políticas da cultura, políticas públicas do esporte e lazer.  

4º BM 

IV IV IV IV ----    TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)    

Leitura e análise de Textos e Vídeos Direcionados 

V V V V ----    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades de Nivelamento de Nivelamento de Nivelamento de Nivelamento    

Leitura e análise de Textos e Vídeos Direcionados 

VI VI VI VI ----    Atividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e Pesquisa    

Leitura e análise de Textos e Vídeos Direcionados 

VII VII VII VII ----    Procedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e Aprendizagem    

Aulas expositivas pressupondo leitura prévia de textos no intuito de 
estimular a discussão em sala de aula.  

Utilização de materiais heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, 
músicas, cinema) e textos literários. 

Atividades em sala de aula com recortes de jornais, revistas, entre outros, 
sobre os temas discutidos nas aulas teóricas. 

1º BM 

Aulas expositivas pressupondo leitura prévia de textos no intuito de 
estimular a discussão em sala de aula.  

Utilização de materiais heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, 
músicas, cinema) e textos literários. 

Seminários para apresentação das pesquisas realizadas pelos alunos a 
respeito de culturas específicas que compõem a identidade histórico-
cultural brasileira. 

2º BM 

Aulas expositivas pressupondo leitura prévia de textos no intuito de 
estimular a discussão em sala de aula.  

Utilização de materiais heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, 
músicas, cinema) e textos literários. 

Atividades em sala de aula com recortes de jornais, revistas, entre outros, 
sobre os temas discutidos nas aulas teóricas. 

3º BM 

Aulas expositivas pressupondo leitura prévia de textos no intuito de 
estimular a discussão em sala de aula.  

Utilização de materiais heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, 
músicas, cinema) e textos literários. 

Atividades em sala de aula com recortes de jornais, revistas, entre outros, 
sobre os temas discutidos nas aulas teóricas. 

4º BM 
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VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    

Nos termos regimentais – Capítulo VI, por meio de provas, seminários e atividades, de 
forma constante e reflexiva, uma avaliação que leve em consideração os conhecimentos 
prévios dos alunos, bem como o que aprenderam e o quanto se desenvolveram ao longo 
do bimestre. 

IX IX IX IX ----    ProjetosProjetosProjetosProjetos    

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 

Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

Recicla Fadap/FAP 

X X X X ----    Temas ObrigatóriosTemas ObrigatóriosTemas ObrigatóriosTemas Obrigatórios    

Educação em Direitos Humanos: A disciplina tem a preocupação de oferecer subsídios para uma 
discussão crítica e atenta a respeito da maneira como os direitos humanos são constituídos em 
determinada sociedade e a forma como esses mesmos direitos são garantidos ou não a partir de 
políticas públicas que os tornem efetivos de fato.  

 História dos Afro-descendentes e Indigenistas: Ao discutir sobre direitos humanos e suas 
políticas públicas levanta-se questões pertinentes a respeito da forma como a sociedade inclui ou 
exclui os afrodescendentes e indígenas na aplicação e efetivação dos direitos humanos na sociedade 
contemporânea.  

XI XI XI XI ----    Bibliografia BásicBibliografia BásicBibliografia BásicBibliografia Básicaaaa    

CONSELHO Federal de Psicologia. Psicologia, direitos humanos e sofrimento mentalPsicologia, direitos humanos e sofrimento mentalPsicologia, direitos humanos e sofrimento mentalPsicologia, direitos humanos e sofrimento mental. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2000. 

Ramos, A. C. Curso de direitos humanosCurso de direitos humanosCurso de direitos humanosCurso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2015. 

COIMBRA, C. M.B. Psicologia, ética e direitos humanosPsicologia, ética e direitos humanosPsicologia, ética e direitos humanosPsicologia, ética e direitos humanos. SP: Casa do Psicólogo, 2000. 

XII XII XII XII ----    Bibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia Complementar    

JANUSZ, S. Direitos HumanosDireitos HumanosDireitos HumanosDireitos Humanos: novas dimensões e desafios. Brasília : UNESCO Brasil, Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, 2003. 

NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos HumanosDeclaração Universal dos Direitos HumanosDeclaração Universal dos Direitos HumanosDeclaração Universal dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro:Nações Unidas, 
2008. Disponível em: <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf>. 

CARBONARI, Paulo Cézar. Direitos humanos: . Direitos humanos: . Direitos humanos: . Direitos humanos: sugestões pedagógicas. Passo Fundo: Instituto 
Superior de Filosofia Berthier, 2010. 

SILVEIRA, Andréia Fernanda. CadernoCadernoCadernoCadernos de Psicologia e políticas públicass de Psicologia e políticas públicass de Psicologia e políticas públicass de Psicologia e políticas públicas. Curitiba: Unificado, 2007. 
 

XIII XIII XIII XIII ----    ProfessorProfessorProfessorProfessor    

Danila Faria Berto 

 


