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Plano de Trabalho 

Laboratório de Direitos Humanos  

Laboratório I e III da Grade Curricular da Graduação  

 

Docentes responsáveis: Fabiana Cristina Severi  

 

Tema Principal: Análise de Casos em Direitos Humanos  

 

Objetivos 

 

O projeto submetido ao Laboratório de Direitos Humanos visa produzir um material 

didático para ser utilizado na disciplina de Direitos Humanos da grade curricular do curso 

de graduação em Direito da FDRP.  

O material consistirá em casos julgados pelo sistema global, pelo sistema interamericano 

e pelo Poder Judiciário brasileiro, que são relevantes jurisprudência em direitos humanos.  

Em diálogo com os objetivos do Projeto Político Pedagógico do curso de Direito da FDRP, 

as atividades foram estruturadas de modo a favorecer, principalmente, o desenvolvimento 

das seguintes competências e habilidades dos/das discentes:  

a) Habilidade em criar e interpretar dados empíricos em direitos humanos;  

b) Capacidade de reconhecer demandas de grupos de interesses, minorias, 

questões socioambientais e de soberania e suas inúmeras formas de relação 

com o Direito; 

c) Valorização e respeito pela diversidade cultural e consolidação dos valores 

democráticos e de direitos humanos. 

 

Estratégias didático-pedagógicas  

 

Serão encontros quinzenais com estudantes dos dois cursos da FDRP (graduação e pós-

graduação) e pessoas egressas. Nos encontros, os casos serão discutidos à luz de textos 

teóricos e normativos previamente selecionados.  

O grupo se dividirá em duplas para que cada uma fique responsável pela escrita de um 

texto de análise de caso. Os textos serão lidos e discutidos pelo grupo. As versões 

revisadas e formatadas farão parte do material didático final, a ser divulgado até agosto 
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de 2020.  

Para discentes de graduação, a atividade será considerada como matrícula nas 

Disciplinas “Laboratório I e III”.  

 

Proposta de avaliação 

 

Qualidade do material entregue. Não há conceito a ser atribuído para participantes da 

pós-graduação e externos, pois as atividades são de participação livre. 

Para inscritos na disciplina Laboratório I e III, a avaliação será realizada mediante a 

entrega do texto final e participação nos debates.   

 

Cronograma 

 

Os encontros serão quinzenais, as quartas-feiras, a partir da primeira semana de março. 

Serão 8 encontros presenciais com todas as pessoas participantes. Os demais dias serão 

oficinas livres, supervisionadas.  

 

Critério de seleção para participação 

 

O Laboratório funcionará com, até, 20 pessoas, sendo 10 vagas para graduação (5 vagas 

para Laboratório I e 5 para Laboratório III), 6 vagas para mestrado e 4 vagas para 

pessoas sem vínculo atual com a FDRP.  

As vagas de graduandos serão preenchidas de acordo com critérios estabelecidos pela 

COC e Secretaria de Graduação.  

 

As demais vagas serão preenchidas por processo de seleção. As pessoas interessadas 

deverão enviar, até o dia 25 de fevereiro, uma carta de motivação e uma breve descrição 

curricular (só listando as principais atividades acadêmicas ou profissionais ligadas à 

atividade) para o email: fabianaseveri@usp.br. Os critérios de seleção serão: ter realizado 

atividade de formação ou profissional ligada diretamente à área de direitos humanos; 

experiência em produção de material bibliográfico em direitos humanos; ter desenvolvido 

ou estar desenvolvendo pesquisa ligada à temática de direitos humanos.  
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