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PLANO DE CURSO
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Direito e Cidadania
Professor: Eloy Lago Nascimento
e-mail: prof.eloy.fasete@gmail.com
Código: DIR67
Carga Horária: 40
Créditos: 02
Pré-requisito(s): Período: III
Ano: 2017.2
2. EMENTA:
Fundamentos e desenvolvimento histórico da construção dos Direitos Humanos. Análise da
cidadania enquanto fenômeno jurídico. A cidadania na sociedade capitalista. O discurso liberal
da cidadania. Neoliberalismo e cidadania. Pluralismo, tolerância e cidadania.
3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Capacitar o discente para a compreensão da Cidadania e da Democracia na relação com a
Sociedade e o Direito, através do entendimento conceitual e histórico de sua formação e
desenvolvimento, recorrendo-se ao pensamento teórico-filosófico e científico dos autores
antigos, modernos e contemporâneos, permitindo a aplicabilidade dos conhecimentos
adquiridos para a explicação das diferentes experiências presentes na atualidade, no mundo e
no Brasil.
4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA:
a) Estudar o conceito de cidadania em sua origem e trajetória histórica.
b) Analisar a cidadania em sua relação com os direitos fundamentais da pessoa humana
c) Compreender a importância da Democracia, da Soberania e dos Direitos Humanos para
a constituição de uma cidadania efetiva
d) Abordar o pensamento e as obras dos estudiosos clássicos e contemporâneos que
analisam a cidadania na perspectiva individual, Social e Jurídica.
e) Refletir sobre o direito de cidadania no Brasil e sua constituição político-histórica.
f) Questionar sobre a existência de cidadania efetiva ou formal na sociedade capitalista
atual.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 Direito e Cidadania em sua formação conceitual e histórica
 A sociedade, o Estado, a Política e a Cidadania nos diferentes períodos históricos.
 Cidadania e Poder nas diferentes organizações sociais.
 A Cidadania e os Direitos Sociais, Políticos e Civis.
 O Ser cidadão, seus direitos, deveres e sua conduta
 Cidadania e responsabilidade social
 A cidadania e sua relação com a ética
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Cidadania e Direitos Humanos
Formação histórica dos direitos humanos
Cidadania e participação sócio-política
Capitalismo, Democracia, Cidadania e promoção da Justiça
Os poderes de Estado e o respeito aos direitos do cidadão.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
Aulas expositivas; Dinâmicas de grupo; Construção de textos e atividades escritas; Debates
promovidos pelo professor e alunos; Apresentação de seminários com base nas leituras, nos
debates e nas aulas expositivas dialógicas; análise de filmes em vídeo.
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1ª Etapa:
a) Entrega das memórias das aulas (formato impresso), ao final da etapa, na aula anterior
à prova institucional, no dia 20 de setembro (Valor 10,0 pontos).
OBSERVAÇÃO: Esta metodologia será orientada em sala e seguirá um Manual de
Elaboração, Digitação e Formatação a ser disponibilizado aos discentes.
b) Avaliação individual: Prova Institucional (Valor 10,0 pontos).
2ª Etapa:
a) Seminário em equipe: apresentação oral, com uso de slides (Valor 10,0 pontos).
OBSERVAÇÃO: Esta metodologia e as datas das apresentações serão definidas e
orientadas em sala. A equipe deve entregar apenas um roteiro da apresentação e os
slides utilizados. Os procedimentos para estudo, elaboração, apresentação e avaliação
dos seminários serão normatizados através de edital próprio, a ser entregue a cada
equipe.
b) Avaliação individual: Prova Institucional (Valor 10,0 pontos). A prova constará de um
texto de autor da área da disciplina, e terá questões interpretativas para elaboração
dissertativa, objetivando aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos na etapa.
Sistema de Segunda chamada:
 A segunda chamada será mediante uma prova individual e sem consulta.
 O conteúdo versará sobre todos os assuntos trabalhados no semestre.
 Será facultada a segunda chamada apenas para as Provas Institucionais das 1ª e 2ª
etapas.
 Terá direito à segunda chamada, o aluno que por qualquer motivo, não comparecer no
dia da prova.
 A prova terá valor de 10,0 (dez) pontos, seja para a 1ª ou para a 2ª etapa.
 Não terá direito a uma 2ª oportunidade ou 2ª chamada o discente que não entregar as
memórias ao final de cada etapa.

FACULDADE SETE DE SETEMBRO – FASETE
Credenciada pela Portaria/MEC nº 206/2002 – D.O.U. 29/01/2002
ORGANIZAÇÃO SETE DE SETEMBRO DE CULTURA E ENSINO LTDA
CNPJ: 03.866.544/0001-29 e Inscrição Municipal nº 005.312-3

Prática de Plágio nas atividades digitadas:
 O cometimento do Plágio proposital ou involuntário na atividade das Memórias,
implicará em atribuição de NOTA ZERO NA ETAPA.
Sistema de Provas Finais:
 A prova final será garantida ao discente que não alcançar média mínima de 7,0 (sete
pontos) no semestre
A prova final tem valor de 10,0 (dez) pontos e, para ser aprovado, o discente terá que alcançar
a pontuação necessária para completar 10,0 (dez) pontos, pois a média final será este valor
dividido por 2, sendo que a média final para aprovação é de 5,0 (cinco) pontos. Exemplo:
média semestral = 6,0 (reprovado) + média da prova final = 5,0. Resultado final
6,0+5,0=11/2= 5,5 (conceito final, aprovado com média 5,5)
8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
 Através do e-mail prof.eloy.fasete@gmail.com
 Atendimento presencial, individual ou equipe, na biblioteca ou na sala de
orientação, mediante prévia solicitação e de acordo com o tempo disponível.
BIBLIOGRAFIA:
BÁSICA
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2004.
FERREIRA, Carlos Wagner Dias. Contratos e Eficácia dos Direitos Fundamentais.
Curitiba: Juruá, 2010.
SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de. Direitos
Humanos e Cidadania. Rio de Janeiro: RT, 2010.
COMPLEMENTAR
BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em Preto e Branco: Discutindo as relações
Sociais. São Paulo: Ática, 2002.
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo:
Saraiva, 2010.
MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2011.
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2010.
RAWLS, John. O direito dos povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
EM RAZÃO DO CONSTANTE PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA
BIBLIOTECA, DEVERÁ O DISCENTE CONSULTAR SEMANALMENTE, NO SÍITIO
ELETRÔNICO DA IES, AS NOVAS AQUISIÇÕES.

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (*)
Os casos práticos e debates serão coordenados pelo professor, em sala de aula, como forma de
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frisar os conhecimentos transmitidos nas aulas expositivas, servindo, também, para estabelecer
roteiro de estudo para as avaliações do período. Não têm pontuação específica.

(*)=Assuntos trabalhados no PIT.

