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O curso de pós-graduação ‘Direito das Diversidades e Inclusão Social’ está com inscrições abertas

por Artur Ferreira

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, acaba de lançar um curso de pós-

graduação inédito no país: Direito das Diversidades e Inclusão Social. O curso será coordenado pelas

professoras Clarice Assalim, Denise Auad e Eliana Borges Cardoso. As inscrições são gratuitas e devem ser

realizadas pelo portal da Faculdade, até 7 de março.

A pós-graduação possui duração média de 2 anos com variados módulos, abordando as diversidades do

universo cultural, social e de gêneros. Tópicos como mulher, criança, adolescente, jovem, idoso, LGBTTQI,

refugiado, pessoa com deficiência e outras situações de inclusão serão estudados ao longo do curso.

A primeira aula ocorrerá no dia 9 de março (sábado), às 9h, com Heloisa Buarque de Hollanda, professora da

Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e terá como tema ‘O bug do feminismo’.

Referência do feminismo brasileiro, Heloisa escreveu os livros ‘Feminismo como Crítica da Cultura’ e ‘Explosão

Feminista’.

Para mais informações, acesse o site da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
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