
                                                                  
 
 

V Curso Internacional 
Fomentando o conhecimento das liberdades laicas 

 
De 13 à 24 de setembro de 2010 

El Colegio Mexiquense AC 
Escola Superior da Magistratura 

Associação de Juízes do Rio Grande do Sul 
Red Iberoamericana por las libertades laicas 

Rede Libertades Laicas Brasil 

 
 

Apresentação 
O Colegio Mexiquense AC, através do Programa Interdisciplinar de Estudos sobre as Religiões (PIER), dentro de suas 
atividades da Red Iberoamericana por las Libertades Laicas, a Escola Superior da Magistratura, a Associação de 
Juízes do Rio Grande do Sul e a Rede Liberdades Laicas Brasil convidam a todos os interessados em participar do V 
Curso Fomentando o Conhecimento das Liberdades Laicas, a realizar-se de 13 à 24 de setembro de 2010, na cidade 
de Porto Alegre, Brasil. 
 
O curso pretende gerar um espaço de reflexão e análise para que especialistas e interessados (ativistas, acadêmicos 
e representantes de grupos organizados) no tema debatam, compartilhem pontos de vista e se reúnam em torno da 
questão da laicidade no mundo e os desafios políticos e sociais que se apresentam na atualidade, assim como a 
situação específica de cada região, particularmente na Iberoamérica.  

 
 



                                                                  
 

Objetivos gerais 
O objetivo geral é a aquisição de ferramentas teóricas e metodológicas, práticas e reflexões que permitam melhorar 
as estratégias de difusão e promoção dos direitos humanos e as liberdades civis, particularmente os direitos sexuais 

e reprodutivos, no que tange os princípios contidos na laicidade. 
 

Objetivos específicos 
O objetivo específico é trabalhar durante 10 dias com um grupo representativo de jovens acadêmicos e ativistas da 
região iberoamericana, em seminários de discussão e debate, assim como em oficinas de investigação, reflexão e 
análise, de maneira que os assistentes adquiram ferramentas teóricas e práticas possíveis de ser transmitidas em 
seus diversos contextos e localidades. 
 
As temáticas que se privilegiarão durante o curso são as seguintes: 

 
Temas 

I. Princípios da laicidade 
a. História da laicidade no mundo 
b. Modernidade e secularização 
c. Relações Estado-Igrejas 
d. Religião civil 

II. Estado laico, direitos humanos e democracia 
a. Liberdades civis e Estado laico 
b. Diversidade, minorias e discriminação 
c. Estado laico, cultura política e valores 
d. Políticas públicas e legislação internacional 



                                                                  
 
 

III. Cultura e etnicidade 
a. Povos originários e Estados-Nação 
b. Religião popular, crenças, usos e costumes 
c. Educação laica 

IV. Laicidade, direitos sexuais e reprodutivos 
a. Estado laico e direitos sexuais e reprodutivos 
b. Gênero, sexualidade e discriminação 
c. Jovens, saúde sexual e educação 
d. Estado laico e moral pública 

V. A laicidad atualmente 
a. Ciência e laicidade 
b. Bioética e laicidade 
c. Meios de comunicação e laicidade. 

 
Organização do curso 

Conferência magistral 
As conferências magistrais pretendem dar um enfoque geral de algumas das cinco temáticas contidas no curso. A 
participação do conferencista terá uma duração aproximada de uma hora, com meia hora para aclarar as dúvidas 
surgidas na conferência. 
 
Conferências 
As conferências gerais pretendem dar um enfoque mais específico das problemáticas e temas apontados em cada um 
dos cinco eixos temáticos. A participação dos conferencistas terá uma duração aproximada de 45 minutos, com 45 
de discussão e debate. 



                                                                  
 
 
Exposição-debate 
As exposições-debate pretendem aprofundar as grandes problemáticas que surgem dos temas do curso e que se 
desdobram das temáticas propostas. O objetivo é que tais problemáticas sejam introduzidas e estimuladas por 
especialistas e estudiosos conhecedores dos temas a ser discutidos. Cada um dos participantes fará uma exposição 
de sua reflexão sobre o tema, apoiadas em leituras prévias. 
 
Seminários 
Os seminários se constituem em espaços onde se discutirão os casos particulares e de interesse de cada 
participante, tanto em termos geohistóricos, como problemáticas específicas, a partir das leituras e das 
ferramentas discutidas nas exposições-debate. Neste espaço cada participante deverá expor uma reflexão 
vinculada a sua temática e ligada a seu contexto geográfico e histórico particular, que será submetida às 
considerações do resto dos integrantes do grupo. Ao final desta atividade será elaborado um relatório dos 
resultados, discussões, reflexões realizadas e as possíveis propostas de ação discutidas. A duração dos seminários 
será de 2 horas, que se organizarão em função das exposições concernentes ao tema e ao número de participantes 
em cada grupo. 
 
Oficinas 
As oficinas têm o objetivo de gerar ferramentas práticas de ação e difusão para a defesa dos direitos humanos e as 
liberdades civis a partir dos princípios constitutivos da laicidade. Desta forma, se busca promover reflexões para 
constituir uma melhor vinculação entre a esfera acadêmica e ativista, relativa aos temas do curso e as problemáticas 
apresentadas. As oficinas serão facilitadas por especialistas com ampla trajetória nas questões relativas aos temas 
estudados no curso. A duração das oficinas será de 2 horas. 

 
 



                                                                  
 

Inscrições 
• Os candidatos deverão enviar uma breve carta de exposição de motivos, explicando seus interesses, a 

vinculação do curso com seu trabalho e suas expectativas sobre o mesmo, em arquivo Word. 
• Enviar um breve curriculum vitae en arquivo Word. 
• O custo do curso será de US$ 250 dólares americanos. Será disponibilizado um número limitado de bolsas que 

cobrirão hospedagem, passagens e custo do curso, de acordo com o tipo de bolsa. (Solicitar a bolsa –parcial - 
ou total – na carta de exposição de motivos). 

• É recomendável ter conhecimentos básicos de espanhol. 
• O curso terá um número máximo de 30 participantes. 
• Será emitido certificado àqueles que cumprirem 100% de presença. 
• Data limite de inscrição: 23 de abril de 2010. 

 
Sede do curso: Porto Alegre, Brasil 
Informações e inscrições: 
Ana Laura Correa Benítez 
Correo-e: libertadeslaicas@cmq.edu.mx 
Tels. en México (+52-722) 279 99 08 ext. 215 
 

El Colegio Mexiquense, AC 
Programa Interdisciplinario de Estudios 

sobre las Religiones (PIER) 
 

Exhacienda Sta. Cruz de los Patos s/n, 
Zinacantepec, 52350, 

Estado de México 
Tel. (+722) 2 79 99 08 ext. 215 y 216 

Fax (+722) 2 79 99 08 ext. 200 
Página web www.cmq.edu.mx 

 
Libertades Laicas 

www.libertadeslaicas.org.mx 

 
 

Escola Superior da Magistratura 
 
 

Endereço Rua Celeste Gobatto 229 
Telefone (55) 51 32 84 90 00 

Fax (55) 51 32 24 72 54 
Pagina web 

http://www.ajuris.org.br/escola/pages/home.php 

 
 

Associação de Juízes 
do Rio Grande do Sul 

 
Endereço Rua Celeste Gobatto 81 

Telefone (55) 51 32 84 91 00 
Fax (55) 51 32 24 68 44 

Pagina web 
http://www.ajuris.org.br 

 


