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A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.



METODOLOGIA ON-LINE (EaD)

Nas aulas dos cursos on-line utiliza-se a metodologia da problematização com o Arco 
de Maguerez, proporcionando ao estudante um aprendizado mais dinâmico e interativo. 
Durante as aulas são promovidos debates, enfatizando situações reais, com seus 
colegas e professores e buscando maneiras de solucioná-los.
O foco principal é levar os acadêmicos a interagir e a manejar problemas relacionados 
à área que estão aprendendo com o objetivo de estudá-los aplicando os conhecimentos 
desenvolvidos ao longo do curso.
A cada aula teremos fóruns de discussão, leituras de materiais da Biblioteca on-line, 
videoaulas e atividades avaliativas de resposta aos problemas apresentados.
O ambiente on-line de aprendizagem foi desenvolvido em uma plataforma inovadora e 
atende perfeitamente às necessidades de aprendizagem e metodologias adotadas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que planeja 
mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas à determinada área. 
Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização porque é um curso rápido, 
voltado para uma finalidade específica que a graduação, mais generalista, não contemplou 
ou que o mercado profissional demanda.

É necessário diploma de curso superior para fazer a matrícula.
 
- Curso totalmente a distância e sem aulas presenciais;
- Disciplinas mensais e quinzenais;
- Duração de 1 ano, mais o TCC, com carga horária mínima de 360h/aula;
- Participação de 75% nas aulas on-line é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), em formato de artigo ou monografia.

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU ON-LINE (EaD)  



COORDENAÇÃO

DIREITOS HUMANOS E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
(EAD)

Sua importância vem sendo destacada em diversos âmbitos, tanto no mundo 
acadêmico quanto no ativismo social e político. Desta forma, sua formulação, 
reconhecimento e proteção são elementos fundamentais para a viabilidade dos 
sistemas políticos democráticos, cuja legitimidade avalia-se tanto em nível interno 
quanto diante da comunidade internacional, em função da efetiva vigência de tais 
direitos, chegando a ser considerados como expressão histórica da consciência ético-
jurídica que a humanidade alcançou ao longo de seu processo histórico. 
Por outro lado, ainda que os Direitos Humanos tenham se estabelecido em nosso 
mundo contemporâneo como o âmbito normativo mais importante, não devemos 
pensar em tais direitos como uma doutrina acabada ou homogeneamente aceita.
De fato, desde a proclamação, pela Organização das Nações Unidas, da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a sua compreensão vem demonstrando um 
desenvolvimento significativo; muitas têm sido as discussões em torno do que implica 
a noção de Direitos Humanos. Assim, o campo dos Direitos Humanos está cruzado por 
um debate que enfrenta paradigmas diversos. 
É por isso que neste curso nos permitiremos as abordagens fundamentais do 
pensamento crítico em Direitos Humanos, estabelecendo os limites deste 
pensamento frente ao desafio que significam os processos de transformação social 
em marcha.
Para isso, será realizada uma aproximação interdisciplinar com os Direitos Humanos 
desde uma perspectiva sócio-histórica, identificando sua dimensão política, jurídica e 
sociocultural. A partir destes elementos, se define o objetivo do presente curso.

Dr. Manuel E. Gándara Carballido

Licenciado em Filosofia pela Universidade Santa Rosa de Lima, Caracas, Venezuela. 
Mestre em Filosofia da Prática pela Universidade Católica Andrés Bello, Caracas, 
Venezuela. Mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela 
Universidade Pablo de Olavide em Sevilha, Espanha. Doutor em Direitos Humanos e 
Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Pós-
doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

PÚBLICO-ALVO

Profissionais que atuam em órgãos de defesa da cidadania, órgãos públicos, 

entidades da sociedade civil, movimentos sociais e outras organizações de 

interesse comum, estudantes de pós-graduação e pesquisadores.



DISCIPLINAS

.: Orientação para Estudos a Distância

.: Pensamento Crítico e Direitos Humanos

.: Os Direitos Humanos como Processos de Luta

.: Instrumentos e Sistemas de Proteção dos Direitos Humanos

.: Políticas Públicas e Direitos Humanos

.: Processos Culturais e Direitos Humanos

.: Educação em e para os Direitos Humanos

.: Direitos Humanos e Luta Antipatriarcal

.: Direitos Humanos, Diversidade Cultural e Pensamento de-colonial

.: Capitalismo e Direitos Humanos

.: Capitalismo, Modelos de Desenvolvimento e Biodiversidade

.: Direitos Humanos e Justiça de Transição

.: Direito Penal e Direitos Humanos

.: Metodologia da Pesquisa

CORPO DOCENTE

Dra. Carol Proner (Brasil)

MSc. Daniela Félix  (Brasil)

Dr. Edileny Tomé da Mata (Espanha)

Dr. Emerson Correia da Silva (Brasil)

Dra. Gisele Ricobom (Brasil)

Dr. José Carlos da S. Moreira Filho (Brasil)

Dr. Manuel E. Gándara Carballido (Brasil)

Dr. Manoel Jesus Sabariego (Espanha)

Dra. Maria José Farinas Dulce (Espanha)

Dr. Prudente José Silveira Mello (Brasil)

Dr. Ruben Manente (Brasil)

Dr. Vicente Barragan (Espanha)

Msc. Charloth Back (Brasil)



DURAÇÃO DO CURSO

12 meses, conforme calendário do Curso + 
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (artigo ou monografia).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

Estude no seu ritmo e no horário que puder. As disciplinas estão organizadas com entregas 
mensais e/ou quinzenais de atividades. Dedique até 10 horas semanais em atividades ativas 
com leituras, fóruns de discussão e atividades de aplicação.

INVESTIMENTO

24 X R$ 340,00

 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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