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PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDO – 2023 

 

 

1. Docente responsável: Denise Auad 

 

2.  Séries aos quais o grupo é destinado: Todas as séries da graduação 

 
3. Tema/Título: Cidadania plena da criança e do adolescente 

 
4. Objetivo: O grupo tem o objetivo de desenvolver estudos na área dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, protegidos pelo princípio da prioridade absoluta por 

determinação expressa da Constituição Federal Brasileira. O foco de pesquisa se 

relaciona à efetivação dos direitos fundamentais infantojuvenis, na medida em que o 

desrespeito a eles acarreta uma afronta à própria dignidade do ser humano em 

desenvolvimento, por impedir seu desenvolvimento integral.  Serão analisadas as 

raízes dos problemas que afrontam os direitos fundamentais infantojuvenis, as 

instituições que integram o Sistema de Garantia dos Direitos,  bem como as  possíveis 

soluções para superarmos as violações. Neste ano, em específico, estudaremos a 

justiça climática para crianças e adolescentes para encontrar caminhos de preservação 

do meio ambiente para as futuras gerações.  

 
5. Metodologia: O grupo promove encontros nos quais são debatidos textos, filmes, 

notícias ou podcasts indicados pelo professor juntamente com os alunos. Os alunos 

devem entregar um fichamento para cada material estudado. No dia do encontro, um 

ou mais alunos preparam a apresentação do tema escolhido, para, em seguida, ser 

debatido por toda a turma. No mês de outubro, o grupo organiza uma apresentação 

para toda a comunidade acadêmica, a fim de compartilhar as reflexões que está 
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desenvolvendo nos encontros. Os alunos também desenvolvem artigos sobre os temas 

estudados.  

 
6. Avaliação: Participação nos encontros e entrega de fichamentos 

7. Cronograma (data e conteúdo programático de cada reunião) 

- Quintas-feiras das 12h30 às 15h 

1) 06/04/2023: Apresentação do tema a ser estudado. Noções introdutórias sobre o Direito 

da Criança e do Adolescente.  

2) 13/04/2023: Início dos debates sobre proteção ambiental e sua relação com o Direito 

da Criança e do Adolescente. 

3) 04/05/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo). 

4) 18/05/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo). 

5) 01/06/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo). 

6) 15/06/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo). 

7) 10/08/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo) – Início da organização do 8º Encontro dos Direitos da Criança e 

do Adolescente da FDSBC. 

8) 31/08/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo) – Organização do 8º Encontro dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da FDSBC. 
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9) 14/09/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo) – Organização do 8º Encontro dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da FDSBC. 

10) 28/09/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo) – Organização do 8º Encontro dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da FDSBC. 

11) 05/10/2023: Justiça Climática para crianças e adolescentes (material de estudo 

escolhido pelo grupo) – Organização do 8º Encontro dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da FDSBC. 

12) 19/10/2023: Conclusões finais das reflexões trazidas ao longo do ano. 

13) 01/11/2023 (o último encontro de novembro ocorrerá em uma quarta-feira, em 

decorrência do feriado de quinta-feira- 02/11/2023, bem como pelo fato da data prevista 

para os grupos de estudos finalizarem suas atividades ser 04/11/2023): Entrega das 

atividades finais. 
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