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OBJETIVOS DO CURSO: este curso tem como objetivo compartilhar com os alunos da 

graduação os estudos desenvolvidos pelos alunos da Pós Graduação em Direito das 

Diversidades e Inclusão Social, sobre diferentes segmentos que ficam à margem da 

sociedade, principalmente por conta do preconceito, da discriminação e da falta de 

informação. O curso trará análises sobre a origem dos diversos preconceitos contra alguns 

grupos sociais e promoverá reflexões coletivas que ressignifiquem o trato com as diferenças, 

envolvendo aspectos da diversidade com o objetivo de promover a consciência e a prática da 

inclusão social. 

AULA DATA 

19h30/22h30 

EDUCADORA(O) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

01 04.02.2019 

 

Raissa Furlanetto 

Cardoso 

Viés inconsciente: a primeira parte da aula 

visa abordar o conceito de viés inconsciente, 

entendido como “associações automáticas 

que resultam em suposições, julgamentos e 

atitudes em relação a outras pessoas. Os 

vieses inconscientes levam a estereótipos 

sociais, mesmo que sutis e acidentais, que as 

pessoas mantêm sobre diferentes grupos. 

(Onu Mulheres)”  

A exclusão da diversidade na historia da 

arte 

O objetivo da aula é tratar de algumas 

questões implicadas no apagamento de 

artistas mulheres, negros, pobres, LGBTs e 

de outras minorias políticas, da historia da 

arte. Serão abordados, entre outros tópicos: 

- Lugar de fala e Representatividade: objeto 

artístico x sujeito produtor de arte. 

- Perspectiva unívoca e dominação das 

narrativas: a história contada apenas pelo 

opressor. Perpetuação do poder, reforço de 

estereótipos, exclusão. 

- Poder e arte: quem define o cânone? 

- Homens brancos como "humanos-neutros": 

literatura x literatura feminina. 



- A negação do status de arte à arte popular. 

- Separação do homem e do artista? 

- Importância da consciência no "consumo" 

de arte. 

02 05.02.2019 

19h30 as 

22h30 

Marina Vieira 

Gandine 

 

Mayra Cardoso 

Pereira – 

 

Michelle Alves 

Serafim Correia 

População Negra e Racismo Estrutural:  

Os objetivos a serem alcançados na aula são 

a) abordar os aspectos constituintes da 

formação social brasileira a partir da 

escravidão transatlântica e da trajetória do 

povo negro no processo de construção de sua 

identidade e resistência no Brasil; b) suscitar 

o debate em torno do conceito de racismo 

estrutural - expressões e implicações 

03 06.02.2019 

19h30 as 

22h30 

Fernanda Darcie 

Campaúva  
 

Mariana Antonio 

Santos 

Direitos da População LGBT+ 
Esta aula tem como objetivo apresentar as 

principais normas e decisões judiciais em 

matéria de Direitos da População LGBT+ no 

Brasil.  

Para isso, inicialmente serão abordados os 

conceitos de “Gênero” e “Sexo”, que 

fundamentam os estudos sobre a sexualidade. 

Na sequência, será analisada a jurisprudência 

que assegura os direitos desta população.  

Também serão examinadas políticas públicas 

destinadas à diversidade sexual e de gênero. 

Por fim, iremos propor, com base nos dados 

mais recentes, uma discussão sobre a 

necessidade da criminalização da 

LGBTfobia. 

04 07.02.2019 

19h30 as 

22h30 

Marlos Dick 

Hermes 

 

Quem são e quais as demandas dos povos 

originários no Brasil contemporâneo.  

O objetivo geral é traçar um paralelo entre os 

processos de colonização do Brasil e o Brasil 

contemporâneo e como se deu a construção 

da imagem dos povos originários, assim 

como o impacto do imaginário popular na 

realidade ameríndia. As representações 

legislativas e a tutela protetiva aos povos 

indígenas a partir do serviço de proteção aos 

índios de Cândido Rondon até a autotutela 

indígena incipiente na constituinte de 1988 e 

a crescente a partir de então, que culmina na 

heterogeneidade dos processos históricos e 

pautas dos povos originários, integradas ao 

redor de movimentos e pautas comuns, em 

especial àquelas referentes a demarcação de 

terras. A partir disso uma passagem pela 

PEC 215, aumento da fronteira agrícola 

latifundiária em detrimento das fronteiras 

indígenas, problemática da bancada ruralista 

etc. 



 

1. Viés inconsciente.  

A exclusão da diversidade na história da arte. 

 

Raissa Furlanetto Cardoso, graduanda em Letras, com habilitação em Português e Francês, 

na Universidade de São Paulo. Estudou Literatura Francesa na Universidade de Paris-

Sorbonne IV, UP IV, França (2014) e foi pesquisadora da Fapesp (2017). Aluna na categoria 

de Extensão Universitária do curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social pela 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 

 

2. População Negra e Racismo Estrutural 

 

 

Mayra Cardoso Pereira - Graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUC-SP (2010) e Especialização em Organização e Gestão de 

Políticas Sociais pelo Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU (2013), 

Pós graduanda em Direito das Diversidades e Inclusão Social pela Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo. 

 

Marina Vieira Gandine - Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo - FDSBC (2001) e Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Paulista - UNIP 

(1º Semestre/2018), Pós graduanda em Direito das Diversidades e Inclusão Social pela 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 

Michelle Alves Serafim Correia - Graduação em Direito pela Faculdade Editora Nacional - 

FAENAC (2013), Pós graduanda em Direito das Diversidades e Inclusão Social pela 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 

3. Direitos da População LGBT+ 

 

Fernanda Darcie Campaúva, Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, Coordenadora do Grupo de Estudos Direitos Humanos e Ciências 

Criminais do Instituto brasileiro de ciências criminais – IBCCRIM, Pós Graduada em Direito 

Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal - ICPC. Extensão em 

. 

05 08.02.2019 

19h30 as 

22h30 

Iolanda Faustino 

Felix 

 

Rafaella Seixa 

Vianna 

Gestão da Diversidade na Educação e nas 

Empresas 

A última aula visa sensibilizar sobre a 

importância das ações afirmativas para a 

inclusão de mulheres, negros e pessoas com  

deficiência no mercado de trabalho. Breve 

cotejo entre o Estatuto da pessoa com 

deficiência, Estatuto da Igualdade Racial e 

Lei 9.029/95 contra práticas discriminatórias 

nas relações de trabalho. (diferença entre 

integração e inclusão); Visa ainda abordar a 

Gestão da Diversidade na educação 

analisando a política de cotas raciais, 

socioeconômicas, para indígenas e de gênero 

sexual.  



Direito Homoafetivo e Diversidade Sexual e de Gênero pela Escola Superior da Advocacia. 

Extensão em Gênero e Sexualidade pela escola de Antropologia da USP. Pós graduanda em 

Direito das Diversidades e Inclusão Social pela Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo. 

 

Mariana Antonio Santos, Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo (2013), advogada,  agente da Pastoral Carcerária, Pós graduanda em Direito das 

Diversidades e Inclusão Social pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

 

4. Quem são e quais as demandas dos povos originários no Brasil contemporâneo 

 

Marlos Dick Hermes - Advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. Estudante da 1ª turma de Pós-graduação lato sensu em Direito das 

Diversidades e Inclusão Social da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.Estudante 

de Pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi.Professor de Yoga em formação pela 

IYTA – Associação Internacional dos Professores de Yoga.Estudante da Comunicação Não 

Violenta. 

 Monitor acadêmico da disciplina de Linguagem Jurídica da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo. 

 

5. Gestão da Diversidade na Educação e nas Empresas 

 

Iolanda Faustino Felix 

Graduada em Direito pelo Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade. Pós 

graduanda em Direito das Diversidades e Inclusão Social pela Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. Já atuou como bolsista do programa Escola da Família durante 04 anos 

aos finais de semana. Interessa-se por temas sociais.  

 

Rafaella Seixa Vianna 

Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Pós graduanda 

em Direito das Diversidades e Inclusão Social pela Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo. Atua como advogada na área trabalhista.  

 


