
 
 
 

Curso 
 

Especialização em Cidadania, Diversidades e Direitos Humanos 

Objetivos 
 

Instrumentalizar os profissionais da área dos direitos humanos, ou outras pessoas interessadas 

ao tema, para que possam ter a capacidade de trabalhar técnica e criticamente no campo das 

políticas públicas governamentais e não governamentais. 

Informações gerais 
 

PÚBLICO-ALVO: Graduados em todas as áreas de conhecimento que buscam progredir na 

carreira profissional, atuar em organizações governamentais e não-governamentais, ingressar 

em organizações internacionais atuantes na área de direitos humanos e recém-formados; ou 

ainda aqueles que desejam atualização e aprofundamento do conhecimento em Direitos 

Humanos, bem como os que visam a ter contato qualificado com a área acadêmica. 

CARGA HORÁRIA: 370 horas. 

HORÁRIO: Segundas-feiras, das 19h30min às 22h30min  

INÍCIO DAS AULAS: setembro de 2018. 

 

Investimento 
 

INVESTIMENTO: 12 parcelas de R$ 440,00 (1ª a 12ª) mais 12 parcelas de R$ 470,00 (13ª a 24ª). 

DESCONTOS (não cumulativos) 

À vista: 5% de desconto do valor total parcelado; 

Alunos egressos da FACCAT: 15% de desconto do valor total parcelado; 

Alunos Egressos de outras Instituições: 10% de desconto do valor total parcelado; 

Convênio com ACINH e CDL de Campo Bom: 15% de desconto do valor total parcelado; 

Convênio CRA/RS: 10% de desconto (apresentar comprovante de regularidade); 

Desconto Corporativo: 10% de desconto do valor total parcelado – 2 ou mais alunos 

matriculados por empresa (apresentar declaração de vínculo empregatício). 

Funcionários da Faccat: 50% de desconto do valor total parcelado; 

 

IMPORTANTE: no pagamento de cada parcela até o vencimento, haverá 5 % de desconto. 

  



 
 
 

Inscrições 

De 01 à 31 de agosto de 2018 na secretaria da pós-graduação ou clique aqui para acessar o 
formulário eletrônico. 

Taxa de inscrição: R$ 50,00 

Link: https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=10105&portal=PG 

Documentos necessários 
 
- Cópia do diploma de Curso Superior; 
- Cópia do Histórico Escolar do Curso Superior; 
- Cópia da Carteira de Identidade; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- 1 foto 3x4. 
 
Observação: a documentação deverá ser entregue no dia da matrícula. 

 

Outras informações 

Coordenação: 
Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais 

posgrad@faccat.br 
 
Endereço: 
Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT 
Av. Oscar Martins Rangel, 4500 - ERS 115 
Caixa Postal 84 - 95612-190 - Taquara - RS 
 
Telefone e Fax: 
Fone: (51) 3541-6682 
Fax:   (51) 3541-6626 

 

Estrutura curricular 
 

 Ciências da saúde e direitos humanos 

 Fundamentos Jurídicos dos Direitos Humanos Professor 

 Direitos Humanos acessibilidade e inclusão 

 Direitos Humanos e a questão da Criança, do adolescente e do jovem (ECA) 

 Direitos Humanos e a questão étnico-racial 

 Direitos Humanos, diversidade e o estudo de Gênero (Sexualidade) 

 Os Direitos Humanos a Cidadania e as políticas públicas 

 Educação em Direitos Humanos, mundo digital e a cultura da paz 

 Direitos Humanos e o contexto histórico na formação brasileira 

 Direitos Humanos e a questão alimentar e nutricional   

 Direitos Humanos e sustentabilidade: Responsabilidade social e Ética ambiental 

 Metodologia de pesquisa 

 Seminários de integração interdisciplinar 
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