
Entre 19 a 23 de setembro acontece em Foz do Iguaçu – Paraná o “Congresso Latino-

Americano de Direitos Humanos: velhos desafios, outros olhares e novos caminhos” 

organizado pela 2ª turma da Especialização em Direitos Humanos na América Latina e 

Caribe da Universidade de Integração Latino-Americana – UNILA. 

O 1º Congresso Latino-Americano de Direitos Humanos conta com uma extensa lista de 

atividades: ciclo de palestras, oficinas, minicursos, espetáculos artístico-culturais, 

debates de coletivos e apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos 

discentes que acabam de finalizar a Especialização em Direitos Humanos na América 

Latina e Caribe da UNILA. 

O ciclo de palestras, será realizado todas as noites no período de 19 a 23 de setembro, 

na fundação cultural (localizada no centro de Foz do Iguaçu). Diversos convidadxs, de 

diferentes localidades do país, apresentarão suas reflexões críticas a respeito dos nossos 

desafios contemporâneos. Confira a programação abaixo: 

Dia Tema Palestrantes 

Segunda 

(19/09) 
Abertura 

Profa. Dra. Flávia Melo (UFAM) 
 

Profa. Dra. Ângela de Souza (Unila) 

Terça-

feira 

(20/09) 

Universidade e o direito ao 

acesso da pessoa refugiada 

 

(Cátedra Sérgio Vieira de Mello) 

Dra. Carolina Kemmelmeier (UNIOESTE) 
 

Dr. William Torres Laureano da Rosa 
(ACNUR) 

Quarta-

feira 

(21/09) 

Situação atual dos direitos dos 

povos originários em Abya Yala 

 
A Mulher negra e os Direitos 

Humanos 

Prof. Dr. Rodrigo Villagra Carrón (Unila) 
 

Prof. Dr. Edinélia Nascimento (UNEB) 

Quinta-

feira 

(22/09) 

Educação e Direitos Humanos 

como um campo de disputa no 

Brasil contemporâneo 

 
Memorias, saberes y narrativas 

de las mujeres em America 

Latina 

Prof. Dr. Amurabi Oliveira (UFSC) 
 
 

Profa. Dra. Paula Lenguita (UBA) 

Sexta-

feira 

(23/09) 

História das lutas e direitos 

LGBTI+ 

 
O direito à representação: 

agência de sujeitos 

subalternizados 

Prof. Dr. Renan Quinalha (UNIFESP) 
 

Prof. Dr. Ary Pimentel (UFRJ) 

 



Será disponibilizado gratuitamente transporte para o evento: todas as noites, às 

19h, sairá um ônibus do JU com destino à Fundação Cultural. E, ao final, o ônibus trará 

os participantes de volta ao JU. 

Para quem participar do ciclo de palestras e desejar certificação de 15h, basta se 

inscrever. 

As inscrições para o ciclo de palestras estão sendo realizadas no link a seguir: 

https://forms.gle/mSR2N4hvBjWRYYtg7 

Ao longo do dia, a programação segue com diferentes atividades: 

Pela manhã, teremos mesas de debates com apresentações dos trabalhos de finalização 

do curso de especialização em Direitos Humanos da Unila. Estas mesas acontecerão na 

Unila/JU e contará com presença de professorxs e estudantes. Fique ligadx na 

programação detalhada disponibilizada em nosso perfil do 

instagram<@direitoshumanos_unila>. 

Pela tarde,  

Oficinas: Em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, da prefeitura 

de Foz do Iguaçu, serão oferecidos oficinas e minicursos em distintos pontos da cidade. 

Veja a programação. 

Período: 19 a 23 de setembro de 2022 

*Dia e hora específicos de acordo com cada oficina. 

 

 Oficina 01: Violência doméstica contra mulher (ministrado pela comissão de 

mulheres da OAB/FI) | Dia: 21 de setembro | Horário: 15h | Local: Clube das 

Mães do Portal da Foz. 

 

 Oficina 02: Ferramentas estratégicas para lidar com stress (ministrado por 

Andressa Barcelos) | Dia: 22 de setembro | Horário: 09h | Local: Fundação 

Cultural. 

 

 Oficina 03: Atenção e Cuidados à pessoa migrante (ministrado por Clara Matos) 

| Dia: 20 de setembro | Horário: 9h | Local: Fundação Cultural. 

 

 

 Oficina 04: Neurodivergência e Neurodiversidade (ministrado por Ana Paula A. 

Fonseca e Ricardo Oliveira) | Dia: 21 de setembro | Horário: 09h | Local: CEAI 

(Bosque Guarani). 

 

 

 Oficina 05: Elementos Básicos da Educação em Direitos Humanos na Escola 

(ministrado por Miguel Cristi e Waldemir Rosa) | Dia: 22 e 23 de setembro | 

Horário: 15 às 17h | Local: Fundação Cultural. 

 

 Oficina 06: Atuação estratégica na produção de dados sobre população LGBTI+ 

e os direitos da diversidade sexual e de gênero (ministrado por Igor Cardoso e 

https://forms.gle/mSR2N4hvBjWRYYtg7


Grieco Lindoni) | Dia: 21 de setembro | Horário: 14h | Local: Fundação 

Cultural. 

 

 Oficina 07: Migração forçada e Integração Social na Tríplice-Fronteira (equipe 

Cátedra Sérgio Vieira de Mello)| Dia: 20 de setembro | Horário: 14h | Local: 

Unila/JU – Sala C307 

As inscrições para estas oficinas e minicursos serão realizadas no link a seguir: 

https://forms.gle/BfF3wh6xAk29xS4UA 

Cursos e disciplinas especiais de pós-graduação para o público acadêmico 

Em parceria com o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-

Americanos (IELA), estamos disponibilizando o curso concentrado: 

 Género y política. Historia de las mujeres en las dictaduras, ministrado pela 

Profa. Dra. Paula Andrea Lenguita (Universidad Nacional de Buenos Aires-

Argentina) ocorrerá De 20 a 23 de setembro. 

 

As inscrições estão abertas no SIGEventos: 

(https://sig.unila.edu.br/eventos/public/evento/MPM%22PHLMLD2022), 

Já em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada 

(PPGLC), estamos disponibilizando dois cursos/disciplinas concentradas 

 Vozes mulheres: história e literatura no Atlântico Negro, com a professora 

Edinelia Maria Oliveira Souza (UNEB) – Unila/JU, período vespertino 

 Quando os subalternizados invadem a cena, com prof. Ary Pimentel (UFRJ) - 

Unila/JU, período noturno 

O pedido de inscrição para estas atividades deve ser feito diretamente pelo e-mail da 

Secretaria do PPGLC <secretaria.ppglc@unila.edu.br>; 

Ainda está aberta a chamada pública para inscrição das pessoas interessadas em 

apresentarem suas produções artísticas e culturais, assim como, para os coletivos que 

queiram apresentar suas perspectivas em torno da temática dos Direitos Humanos 

através com articulação de rodas de conversa. 

Chamada Pública para Produções Artísticas e Culturais (músicas, poesias, textos 

autorais, performance, fotografia e outros). Inscrição até o dia 18 de setembro às 10h, 

através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1VnKhfBEc0iiuQ3vBzSLGOIxt8i67OdkX91oMOe56

xok/viewform?edit_requested=true 

Chamada Pública para Coletivos. Inscrição até o dia 18 de setembro às 10h, através 

do link: 

https://docs.google.com/forms/d/11uUTtFvfULiD1pvXMkCOBeFfNzWit1yI5YCJJhD

UnXQ/viewform?edit_requested=true 

https://forms.gle/BfF3wh6xAk29xS4UA
https://sig.unila.edu.br/eventos/public/evento/MPM%22PHLMLD2022
https://docs.google.com/forms/d/1VnKhfBEc0iiuQ3vBzSLGOIxt8i67OdkX91oMOe56xok/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1VnKhfBEc0iiuQ3vBzSLGOIxt8i67OdkX91oMOe56xok/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1VnKhfBEc0iiuQ3vBzSLGOIxt8i67OdkX91oMOe56xok/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1VnKhfBEc0iiuQ3vBzSLGOIxt8i67OdkX91oMOe56xok/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1VnKhfBEc0iiuQ3vBzSLGOIxt8i67OdkX91oMOe56xok/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1VnKhfBEc0iiuQ3vBzSLGOIxt8i67OdkX91oMOe56xok/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11uUTtFvfULiD1pvXMkCOBeFfNzWit1yI5YCJJhDUnXQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11uUTtFvfULiD1pvXMkCOBeFfNzWit1yI5YCJJhDUnXQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11uUTtFvfULiD1pvXMkCOBeFfNzWit1yI5YCJJhDUnXQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11uUTtFvfULiD1pvXMkCOBeFfNzWit1yI5YCJJhDUnXQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11uUTtFvfULiD1pvXMkCOBeFfNzWit1yI5YCJJhDUnXQ/viewform?edit_requested=true


A programação artístico-cultural e os debates de coletivos serão transmitidos através do 

Instagram @direitoshumanos_unila. 

Este congresso é resultado de uma parceria constituída entre o Curso de 

Especialização em Direitos Humanos da Unila e 

 Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos 

(IELA) 

 Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada (PPGLC) 

 Curso de Graduação em Antropologia 

 Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu 

 

Acompanhe as novidades no nosso perfil do instagram @direitoshumanos_unila 

 

 

 


