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05/09 19h 21h
Afirmação histórica dos Direitos 

Humanos

PROF. DRA. BÁRBARA LUCCHESI RAMACCIOTTI
Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), Mestre em Filosofia e Bacharel em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ). Coordenadora da Licenciatura em Filosofia 
da Unisa-SP (2018-atual); ex-professora permanente do Mestrado em Direito do Unifieo-SP (2019-2022) e 
do Mestrado em Políticas Públicas da UMC-SP (2016-2020). Atua nas áreas de: Ensino de Filosofia, Políticas 
Públicas, Direitos Humanos, Ética e História da Filosofia Moderna e Contemporânea, com ênfase nas filosofias 
de Espinosa, Nietzsche e Deleuze.

12/09 19h 21h
Democracia e autoritarismo no 

Brasil contemporâneo

PROF. DARIO DE NEGREIROS (PUC-SP/USP)
É professor convidado e coordenador-assistente do Curso de Especialização da PUC-SP “Psicanálise nas 
situações sociais críticas”. É doutorando no departamento de filosofia da USP, onde fez mestrado e graduação. 
Ainda pela USP, fez graduação em jornalismo e psicologia. Dario está se preparando para um estágio em 
Harvard, onde dará prosseguimentos a suas pesquisas sobre o Pensamento Social Brasileiro e sobre as 
historiografias brasileira e estadunidense da escravidão moderna. Também tem trabalhos nas áreas de Filosofia 
Política (Maquiavel, Claude Lefort) e epistemologia da psicanálise (Georges Politzer, Jacques Lacan).

26/09 19h 21h

A crise na Educação como 
problema político e filosófico: 

reflexões sobre o contexto 
brasileiro

PROF. DRA. CRISLEI DE OLIVEIRA CUSTÓDIO (USP/PERSEU ABRAMO)
Doutora em educação pela USP, onde também fez mestrado e graduação. É professora colaboradora da 
Maestría Estado Gobierno y Políticas Públicas da Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales/ Fundação Perseu 
Abramo. É também Coordenadora Educacional da área de Educação em Direitos Humanos do Instituto Vladimir 
Herzog.

10/10 19h 21h
Proteção e promoção da 

diversidade a partir dos direitos 
das minorias

PROF. DRA. LAURA MASCARO (USP/ANHEMBI-MORUMBI)
Doutora em literatura francesa pela USP, universidade onde fez mestrado e graduação em Direito. É 
coordenadora do curso de Direito na Anhembi Morumbi e professora no curso de Direito da São Judas. É 
coordenadora do grupo de estudos “Violência em tempos sombrios” no NEV-USP.

24/10 19h 21h
A questão do racismo estrutural 

no Brasil

PROF. DRA. MARIA FERNANDA NOVO DOS SANTOS
Doutora em filosofia pela UNICAMP, onde também fez o mestrado em filosofia. Fez graduação em filosofia na 
UNIFESP. Foi professora na UNESP, está fazendo um pós-doutorado na USP e se preparando para um estágio de 
pesquisas na CUNY, em Nova Iorque. Suas pesquisas tratam de relações raciais, ética, política, educação, teoria 
racial crítica, teorias decoloniais e pós-coloniais.

07/11 19h 21h
Feminismo negro e uma pergunta 

ética: por que vidas negras não 
importam?

PROFA. DRA. TESSA MOURA LACERDA
Professora do departamento de filosofia da USP, onde fez graduação, mestrado e doutorado. É membro 
do grupo de Estudos Espinosanos e editora dos Cadernos Espinosanos. Atualmente é membro da diretoria 
da ANPOF. É especialista em filosofia moderna, mas tem se dedicado a outros temas, como a relação entre 
história, memória e testemunho (relacionada particularmente com a ditadura civil-militar brasileira de 1964-
85); e as questões de gênero pensadas de um ponto de vista filosófico (feminismos, Transfeminismo, teoria 
queer).

21/11 19h 21h
A experiência da Loucura em 

Michel Foucault

PROF. DR. DIOCLÉZIO DOMINGOS FAUSTINO
Fez bacharelado (2009), licenciatura (2010), mestrado (2014) e doutorado (2020) em Filosofia na Universidade 
São Paulo (USP). No doutorado, fez estágio de pesquisa (sanduíche) na École Normale Supérieure de Paris. 
É membro do Grupo Estudos de Filosofia Contemporânea, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Marilena de Souza 
Chauí, e membro do Seminário de Estudos Michel Foucault, ambos os grupos ligados à Universidade de São 
Paulo. Atualmente faz pesquisa em Filosofia na área de História da Filosofia Contemporânea com ênfase no 
pensamento de Michel Foucault. Tem experiência como professor de Filosofia. 
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