
Coordenadoria de

Maricá - RJ

Direitos Humanos

Ins�tuições Organizadoras:

Curso de Extensão 

‘‘Direitos Humanos,

Participação Social 

e Cultura de Direitos’’



Ins�tuições apoiadoras:
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá
Secretaria Municipal de Habitação e Assentamentos Humanos de Maricá
Secretaria Municipal de Assistência Social de Maricá
Secretaria Municipal de Economia Solidária de Maricá
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Comunicação
Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes de Maricá 

Duração do curso:
Período: 3ª e 5ª, das 9h às 13h
Início: 1/10 a 26/11 (17 aulas)
Número de vagas: 50
Carga horária: 68h
Curso gratuito com direito a cer�ficado!
Público-alvo - Profissionais ligados à SPPDHM, Representantes das Secretarias Municipais,
Autarquias, Conselheiros Municipais, Sociedade civil.

Local:
Auditório da Escola Municipal de Administração – EMAR
Endereço: Rua Álvares de Castro, nº 538 - Centro – Maricá
Obs: Haverá aulas em outros locais, conforme programação

Pré-inscrição: www.extensao.uff.br/inscricao (será enviado e-mail de confirmação)
Período de inscrição: 9 a 20 de setembro. Há limite de vagas!
E-mail para informações: cdhmarica@gmail.com

Curso de Extensão ‘‘Direitos Humanos,

Participação Social e Cultura de Direitos’’

Ins�tuições organizadoras:
Prefeitura Municipal de Maricá
Secretaria Municipal de Par�cipação Popular, Direitos Humanos e Mulher - SPPDHM/Maricá
Coordenadoria de Direitos Humanos.
Programa Cultura de Direitos
Escola de Administração – EMAR/Maricá
Universidade Federal Fluminense
Pró-Reitoria de Extensão da UFF
Projeto de Extensão Por que também precisamos falar de violência?



- Contribuir para a ampliação dos conhecimentos sobre direitos humanos, 
par�cipação social e cultura de direitos para profissionais de diferentes 
áreas que atuam na SPPDHM/Maricá e em outros órgãos do município, 
fomentando o pensamento crí�co de seus par�cipantes. Promoverá
diálogos sobre a importância da cidadania, do direito à cidade e das 
polí�cas públicas para o combate às situações de vulnerabilidade e 
violências, além de fornecer informações sobre os equipamentos e as 
polí�cas públicas existentes em Maricá, enfa�zando a necessidade de 
par�cipação popular na reivindicação de seus direitos sociais.

Obje�vos:

Ementa:

Obje�vo: Introduzir os alunos na temá�ca de Direitos Humanos, apresentando-lhes
as principais correntes teóricas, marcos regulatórios, a importância dos organismos
internacionais e das ins�tuições nacionais.

Obje�vo: Apresentar ao público projetos e programas de inclusão social nas áreas
de direitos humanos, cultura de direitos, agroecologia e agricultura familiar,
trabalhando conceitos de inclusão e transformação  social e par�cipação popular.

Aulas 3 e 4: MÓDULO II – INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E A CIDADE DE MARICA

Aulas 5, 6 e 7: MÓDULO III – MEMÓRIA, COMUNICAÇÃO E CULTURA 
COMO FORMAS DE RESISTÊNCIA
Obje�vo:  Apresentar ao públ ico em geral  os  principais  temas no 
âmbito da memória, da democracia e comunicação, considerando os
paralelos entre a ditadura e os tempos atuais. A cultura e a comunicação 
como formas de resistência e de estratégia para organizações do movimento social.
Como falar de democracia e cidadania a par�r da comunicação em
 tempos de fake news.

Aulas 1 e 2: Módulo I – AFINAL, O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS?

Aulas 8, 9 e 10: MÓDULO IV: O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) , E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS E 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Obje�vo: Contribuir para o conhecimento do histórico do SUS e do SUAS e os desafios
para sua afirmação enquanto polí�ca pública de acesso universal. Discu�r questões
referentes à saúde, à assistência social, ao gênero e aos direitos sexuais e reprodu�vos,
no âmbito da é�ca e polí�cas sociais com foco em aspectos referentes aos métodos
contracep�vos, violência sexual e obstétrica, maternidade segura e paternidade 
responsável. Discu�r a pornografia, sexualidade e a violência contra a mulher.



- Contribuir para a ampliação dos conhecimentos sobre direitos humanos, 
par�cipação social e cultura de direitos para profissionais de diferentes 
áreas que atuam na SPPDHM/Maricá e em outros órgãos do município, 
fomentando o pensamento crí�co de seus par�cipantes. Promoverá
diálogos sobre a importância da cidadania, do direito à cidade e das 
polí�cas públicas para o combate às situações de vulnerabilidade e 
violências, além de fornecer informações sobre os equipamentos e as 
polí�cas públicas existentes em Maricá, enfa�zando a necessidade de 
par�cipação popular na reivindicação de seus direitos sociais.

Obje�vos: Dialogar sobre a importância do feminismo e do movimento negro na luta
pelos direitos humanos, como condição básica à construção de cidadania e do resgate da 
cultura negra, entendendo a necessidade da lei de cotas raciais e da legislação de 
enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

Aula 11: MÓDULO V: Módulo V: MOVIMENTO NEGRO, RACISMO E POLÍTICAS
PÚBLICAS

Obje�vo: Possibilitar ao público alvo a compreensão de novos conceitos sobre direito à 
cidade e à moradia previstos na cons�tuição, incluindo a importância dos movimentos sociais 
e de programas de melhorias habitacionais, como o que vem sendo implementado em Maricá.

Aula 12: MÓDULO VI – DIREITO À CIDADE, À MORADIA E CIDADANIA
PARTICIPATIVA

Obje�vo: Expandir o trabalho centrado na luta pelos direitos humanos, como condição 
básica à construção de cidadania entendendo as relações e diversidades que trazem 
especificidades a cada grupo social. Trabalhar com diferentes leis de proteção ao grupos de 
minorias sociais (mulheres, crianças e adolescentes), apresentando a importância do ECA e dos 
diversos conselhos de direitos. Trará as principais formas de violações de direitos sofridas por 
crianças, adolescentes,  mulheres e pessoas LGBTIs. Busca-se, ainda, desmis�ficar determinados
es�gmas queaumentam os preconceitos sofrido pela população em situação de rua e de pessoas 
em situação de privação de liberdade.

Aulas 13, 14, 15 e 16: MÓDULO VII: DIVERSIDADES, MINORIAS SOCIAIS,
VULNERABILIDADES E LEIS DE PROTEÇÃO

Obje�vo: Fomentar o interesse em produções teóricas através de reflexões realizadas ao longo
do curso de extensão conectando as com a realidade da execução das polí�cas no município de
Maricá. Promover a discussão em grupos para que eles reflitam sobre as polí�cas existentes no
município e sua realidade atual.

Aula 17: MÓDULO VIII – POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS EM
MARICÁ: COMO AVALIO ESSA INTEGRAÇÃO?

Encerramento:
Coffee break.

Maricá - RJ

Coordenadoria de Direitos Humanos
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