Lutas em Cena: os oprimidos e explorados como protagonistas 2017-1
PROGRAMA DO CURSO
DESCRIÇÃO DO CURSO: Considerando que a Universidade está articulada e vinculada aos diferentes
interesses em choque em nossa sociedade, e que produzir conhecimento “contra hegemônico” na universidade
torna-se cada vez mais difícil diante do grande avanço do pensamento conservador. Considerando que a
desnaturalização de visões de mundo do “senso comum” é central à formação de estudantes universitários,
tarefa que exige da universidade o uso de criatividade na utilização de ferramentas que considere a expressão
cultural de questões em debate. A coordenação de extensão, através do projeto de extensão “ Centro de
Cidadania da Praia Vermelha” propõe a exibição de filmes com debates, abrindo a possibilidade de refletir e
discutir temas relevantes com repercussão política e social no cenário nacional. Coadunando com este objetivo,
e com o princípio de que os sujeitos coletivos em luta são os melhores interlocutores para compreender
determinada temática, em cada aula são convidados militantes de movimentos sociais ligados ao tema discutido
e um docente ou técnico administrativo que desenvolva pesquisas na área.
O Presente curso portanto pretende estimular a reflexão sobre diferentes expressões da “Questão social” a partir
de filmografia relacionada às lutas de oprimidos e explorados no curso do desenvolvimento histórico do
capitalismo contemporâneo.
OBJETIVOS: Contribuir com os processos coletivos de formação de consciência crítica a partir do debate sobre
filmes inseridos na programação;
-

-

Fomentar a parceria e a articulação entre os Movimentos Sociais e a universidade;
Gerar dados que subsidiem à Coordenação de Estágio e Extensão e/ou os Núcleos de pesquisa da
ESS/UFRJ, na proposição de políticas públicas, a partir das demandas e reivindicações dos
movimentos sociais;
Contribuir para a formação política e social das lideranças dos movimentos sociais (estudantis,
associativas, partidárias, sindicais, religiosas, dentre outros);

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO: Escola de Serviço Social da UFRJ - Avenida Pasteur, 250 – Fundos –
Campus Praia Vermelha – Rio de Janeiro – RJ. Auditório da Escola de Serviço Social
METODOLOGIA- Exibição de filmes, oficinas, debate e aprofundamento dos temas escolhidos com a
participação de comentadores integrantes do movimento social, técnicos e professores pesquisadores. As aulas
serão aos sábados de 09 ás 13hs
LOCAL DE INSCRIÇÕES :- Escola de Serviço Social da UFRJ. Avenida Pasteur, 250 – Fundos – Campus
Praia Vermelha.
INSCRIÇÕES- Deve ser entregue na coordenação de estágio e extensão a preenchida e documento
comprobatório conforme tabela anexa de 18-04-2017 até 03-05-2017 Horário 9-13h e 16-20h
Categoria

Documento

Estudantes

Histórico escolar

Profissionais empregados:

Declaração da instituição onde está inserido
encaminhando para a realização do curso

Militante de movimento social

Declaração do movimento onde está inserido
encaminhando para a realização do curso.

Profissionais sem vínculo

Comprovação de colação de Grau/diploma

CRONOGRAMA
DATA
06-05

Temática em Debate
Estado, Democracia e Desigualdade no Brasil de 2017.
Transdiversidade e políticas públicas de igualdade de gênero.

13/05
Crise na segurança pública? A política de extermínio da juventude negra, o encarceramento
em massa e a defesa dos direitos humanos na contemporaneidade.
27/05
Acesso e Permanência na Educação Pública - Dimensões da precarização e elitização da
Educação de qualidade.
10/06
Dos manicômios às comunidades terapêuticas - Caminhos e descaminhos da reforma
psiquiátrica.
24/06
Avanços Conservadores e ataque aos direitos das crianças e adolescentes - A redução da
maioridade penal em questão.
01/07

