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Disciplinas 

 
 

1) Nome da disciplina: Direitos humanos e violência do Estado e justiça de 

transição 

Emenda da disciplina: A disciplina abordará a história da construção do tema dos direitos 

humanos no mundo contemporâneo e as tradições políticas que marcaram a sua trajetória. 

Ao final do curso, o aluno deverá conhecer: 1) os princípios teóricos que embasam a 

discussão contemporânea sobre os direitos humanos; 2) o histórico de violações de 

direitos humanos no Brasil; 3) o desafio de implementar os direitos e traduzir os 

princípios de direitos humanos em políticas públicas; 4) o debate contemporâneo sobre a 

justiça de transição e a revisão das leis de anistia. 

 
Carga horária total da disciplina: 34 

Total de horas práticas: 12 

Total de horas teóricas: 22 

 
 

• Módulo I: Direitos humanos – história e expansão 

Origem, expansão do debate e papel dos organismos internacionais 

Teoria: Da origem do debate na Revolução Francesa até as situações de genocídio 

contemporâneo 

Estudos de caso: Guerra da Bósnia e Madres da Plaza de Mayo 

Palestra: um sobrevivente de tortura no Brasil e um familiar 

 
• Módulo II: Identificação forense no âmbito do sistema interamericano de 

direitos humanos 

Discussão sobre o processo de identificação forense no sistema interamericano e 

discussão sobre o conjunto de sentenças obrigando os estados a realizar o processo de 

identificação do mortes e desaparecidos 

 

• Módulo III: Justiça de transição e Direito Internacional Humanitário 

O objetivo deste módulo é proporcionar aos alunos conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e aplicação do Direito Internacional Humanitário e também questões teóricas 
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referente à Justiça de transição e as leis de Anistia. Relações entre a memória e o 

esquecimento. Superação do regime autoritário e consolidação da democracia. 

 
• Módulo IV: Direitos humanos e vínculo com antropologia forense 

Estudos de caso: experiência argentina e experiência brasileira (Araguaia e Perus) 

Conteúdos: depoimentos, memória, história e justiça. Como tratar com testemunhos e 

como recolher testemunhos. Como organizar o “saber científico” resultante dos 

depoimentos: diálogos entre memória e história para construção da justiça. Serão 

apresentados os trabalhos feitos com familiares e com sobreviventes na Argentina e no 

Brasil 

 
• Módulo V: Assistência psicossocial para vítimas e familiares de vítimas 

O objetivo deste módulo é discutir a importância da assistência psicossocial e seu papel 

fundamental na reparação de modo de restituir a dignidade às vítimas e seus familiares. 

Será importante neste módulo discutir a interrelação entre os resultados do processo de 

identificação e a comunicação sobre este processo com as famílias. 

 

2) Nome da disciplina: Arqueologia forense 

Ementa da disciplina: O objetivo do módulo é apresentar ao aluno a importância do 

emprego das metodologias e técnicas de campo advindas da Arqueologia para o estudo e 

refinamento da investigação do contexto forense. 

 
Carga horária total da disciplina: 20 horas 

Total de horas práticas: 10 horas 

Total de horas teóricas: 10 horas 

 

 

 
• Módulo I: História da arqueologia forense e a arqueologia forense no 

contexto global 

O objetivo deste tema é mostrar o histórico da pesquisa forense, o uso de metodologia e 

técnicas da arqueologia nos casos de investigação, apontar ao aluno os problemas 

globais que afetam a sociedade moderna, assim como as soluções já encontradas. 
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• Módulo II: Princípios geofísicos e levantamento 

O objetivo deste tema é discriminar diferentes características e traços que aparecem no 

levantamento geofísico e entender suas implicações no contexto forense. 

 
• Módulo III: Princípios estratigráficos e registro 

O objetivo deste tema é discorrer sobre a importância do estudo estratigráfico, a partir 

dos pressupostos e metodologia e técnicas arqueológicas, para a interpretação das 

prováveis causas e condições de morte. 

 
• Módulo IV: Contextos ambientais versus culturais 

O objetivo deste tema é a compreensão dos processos tafonômicos e culturais que atuam 

a afetam o remanescente humano quando enterrado, para melhor compreensão do 

contexto e das evidências da morte, desde o processo de putrefação até as práticas de 

enterramentos funerários. 

• Módulo V: Escavação forense (palestrantes convidados) 

Neste módulo serão convidados palestrantes que já participaram de escavações de 

contextos funerários arqueológicos e forense para a discussão dos aspectos discutidos nas 

aulas anteriores sob uma perspectiva empírica. 

 

3) Nome da disciplina: Antropologia forense 

 
 

Ementa da disciplina: O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos os princípios, 

conceitos, contextos, objetivos e atuações da antropologia forense de forma a capacitá-

los a realizar um exame de antropologia forense. 

 
Carga horária total da disciplina: 112 horas 

Total de horas práticas: 48 horas 

Total de horas teóricas: 64 horas 

 
 

• Módulo I: Introdução à Antropologia forense e suas etapas 

O objetivo deste módulo é conhecer a história da Antropologia Forense, compreender os 
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contextos em que está inserida e seus objetivos, saber fazer a identificação de espécie e 

diferenciar ossos humanos e não humanos. Assim como discutir os procedimentos da 

antropologia forense, enfatizando a interrelação entre suas diferentes etapas: ante- 

mortem, post-mortem e análise genético. 

 
• Módulo II: Pesquisa antemortem 

O objetivo deste módulo discutir os métodos de pesquisa de dados antemortem e as 

diferentes fontes documentais como documentos de organismos oficiais, livros de 

cemitérios, arquivos de familiares e entrevistas com famílias de mortos e desaparecidos. 

 
• Módulo III: Antropologia de Campo e Tafonomia 

O objetivo deste módulo é conhecer os princípios de escavação de restos humanos, os 

princípios de prospecção e de aplicação de métodos arqueológicos em contextos forenses 

e os contextos de grandes desastres e de crimes contra a humanidade, reconhecer as 

alterações tafonômicas e suas interpretações, saber identificar restos humanos 

fragmentados e saber quantificar o número mínimo de indivíduos a partir dos mesmos. 

 
• Módulo III: Perfil biológico 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento para que ele possa saber 

fazer avaliação do perfil biológico de um indivíduo a partir do esqueleto, sendo capaz  de 

elaborar a determinação do sexo e a estimativa da idade, estatura e afinidade biológica. 

 
• Módulo IV: Osteologia humana e anatomia e aplicada à antropologia forense 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre Anatomia e 

Osteologia Humana a fim de que possa saber identificar as estruturas anatômicas do corpo 

humano e relacioná-las a contextos investigativos de traumas e causa morte, bem como 

saber identificar ossos humanos de indivíduos adultos e não adultos, ossos completos e 

fragmentados. 

 
• Módulo V: Traumatologia em antropologia forense 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre conceitos de lesões, 

mecanismo de traumas e produção de lesões, diagnóstico diferencial de lesões ante-

mortem, peri-mortem e post-mortem e instrumentos/ações/meios contundentes, 
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perfurantes, cortantes e mistos: pérfuro-contundentes, pérfuro-incisos e corto- 

contundentes. Este módulo tem uma interface significativa com o módulo de Medicina 

Legal e interpretação da causa morte. 

 
• Módulo VI: Identificação em Antropologia Forense (pessoas vivas e 

cadáveres) 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobe os métodos 

de identificação em Antropologia Forense tanto em pessoas quanto em cadáveres. 

Nesse sentido, serão estudados os métodos de identificação post-mortem, fatores 

genéricos, fatores individualizantes, patologias, variantes morfológicas e a 

identificação em situações de violação de direitos humanos e de grandes 

desastres. 

 
• Módulo VII: Elaboração de Relatório de Antropologia Forense. 

O objetivo deste módulo é capacitar o aluno a elaborar um relatório de Antropologia 

Forense que contemple as informações necessárias referentes ao exame em questão. 

Nesse sentido, este módulo discutirá aspectos formais, legais, éticos e técnicos afim de 

que o aluno esteja apto a elaborar um relatório de Antropologia Forense que possa 

cumprir os objetivos da realização daquele exame. 

 

4) Nome da disciplina: Antropologia e ciências forenses 

 
 

Ementa da disciplina: O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos outras ciências 

forenses que possuem uma interface e interdisciplinaridade com a antropologia forense 

de forma que elas possam ser utilizadas, juntamente com seus recursos e aplicações, aos 

trabalhos de antropologia forense. 

 
Carga horária total da disciplina: 84 horas 

Total de horas práticas: 34 horas 

Total de horas teóricas: 50 horas 

 
 

 
• Módulo I: Medicina Legal 
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O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e atuação da medicina legal e sua interface com a antropologia forense. Nesse 

sentido, serão estudados os temas traumatologia médico-legal, tanatologia médico-legal 

(conceito de morte, causa morte, causa jurídica de morte, diagnóstico de morte, 

fisiopatologia da morte, fenômenos abióticos imediatos e consecutivos, fenômenos de 

transformação cadavérica (destrutivos: autólise e putrefação; e conservadores: 

mumificação e saponificação) estimativa do tempo de morte e necropsia médico-legal. 

 
• Módulo II: Odontologia Legal 

 

 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e atuação da odontologia legal e sua interface com a antropologia forense. Nesse 

sentido, serão estudados os temas de anatomia, nomenclatura, identificação odontológica 

e sistemas, fatores de individualização odontológica em esqueletos, estimativa de idade, 

marcas de mordedura e traumatologia. 

 
• Módulo III: Genética forense 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e atuação da genética forense e sua interface com a antropologia forense. 

Nesse sentido, serão estudados conceito, estrutura, função e transmissão de DNA, 

Polimorfismos, Minisatélites, Microssatélites, repetições curtas em série-STRs, 

Fontes de material genético, tipos e técnicas de coleta e amostras biológicas 

(amostras de referência e amostras ósseas, dentárias, de sangue e outros tecidos 

biológicos). Conservação e encaminhamento de amostras, procedimentos 

laboratoriais (preparo da amostra, extração, purificação e quantificação em tempo 

real de DNA, reação em Cadeia da Polimerase-PCR, eletroforese capilar), 

interpretação de resultados, tipos de análises genéticas (vínculo genético e 

verossimilhança), a identificação humana por DNA, DNA mitocondrial, 

Cromossomo Y, bancos de DNA. 

 

• Módulo IV: Entomologia forense 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e atuação da Entomologia Forense e sua interface com a antropologia forense. 
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Nesse sentido, serão estudados entomologia, taxonomia, insetos de interesse forense, 

sucessão ecológica da fauna sarcosaprófaga, fenômenos transformativos cadavéricos, 

fases da decomposição, estimativa do intervalo post-mortem, coleta de insetos. 

 
• Módulo V: Imageologia e reconstrução facial 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e atuação da Imageologia e a Reconstrução Facial e sua interface com a 

Antropologia Forense. Nesse sentido, serão estudados Princípios, Métodos e Técnicas e 

Recursos de Reconstrução de Imagens e de imagem em 2 dimensões (Análise em 2D) e 

em 3 dimensões (Análise em 3D), radiografias, tomografias computadorizadas, 

ressonância nuclear magnética, Laudo pericial. Estudo de casos. Este módulo tem uma 

interface significativa com o módulo de anatomia e osteologia humana. Outro ponto a ser 

abordado serão os princípios, conceitos e atuação da Reconstrução Facial. 

 
• Módulo VI: Bioestatística 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e ferramentas estatísticas que possam ser utilizadas e aplicadas à Antropologia 

Forense. 

 

• Módulo VII: Criminalistica 

O objetivo este módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e atuação da Criminalistca e sua interface com a Antropologia Forense. Nesse 

sentido, serão estudados investigação de local de crime, coleta e interpretação de 

vestígios, análise, interpretação e reconstituição de cena de crime, exame de campo e 

exames laboratoriais e metodologias de investigação. Cadeia de custódia, laudo pericial 

e estudos de casos. 

 
• Módulo VIII: Botânica Forense 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e atuação d Botânica Forense e sua interface com a Antropologia Forense. 

Nesse sentido, serão estudados Palinologia Forense (metodologia, estudos e identificação 

de pólen e esporos). Dendrocronologia, anatomia de plantas, comparação e interpretação 

de amostras. 
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5) Nome da disciplina: Experiências Nacionais e Internacionais em Antropologia 

Forense  

O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos as principais Experiências Nacionais 

e Internacionais em Antropologia Forense, de modo a proporcionar ao aluno 

conhecimento amplo sobre a atuação da Antropologia Forense no Brasil e no exterior. 

 
Carga horária total da disciplina: 38hs 

Total de horas práticas: - 10 hs 

10Total de horas teóricas: 28hs 

 
• Módulo I: Experiências nacionais (Peritos oficiais e professores de 

Universidades e museus) 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre experiências em 

antropologia forense em âmbito nacional. Nesse sentido, serão apresentadas experiências 

e casos de atuação da perícia oficial em antropologia forense do país em 

contextos investigativos de diversas naturezas: homicídios, violação de direitos humanos, 

pessoas desaparecidas e grandes desastres. 

 
• Módulo II: Experiências internacionais 

O objetivo deste módulo é proporcionar ao aluno conhecimento sobre experiências em 

antropologia forense em âmbito internacional. Nesse sentido, serão apresentadas 

experiências e casos de atuação de peritos em antropologia forense e Instituições em 

contextos investigativos de diversas naturezas: homicídios, violação de direitos humanos, 

crimes de guerra, genocídio, pessoas desaparecidas e grandes desastres. 

 
6) Nome da Disciplina: Identificação de Vítimas de Desastres – DVI 

O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos os princípios, conceitos e protocolos 

em Identificação de Vítimas de Desastres – DVI, bem como estudos de casos de grandes 

desastres ocorridos no Brasil e no exterior e atuação de Instituições e equipes no processo 

gerencial e pericial e Identificação de Vítimas de Desastres – DVI e sua interface com a 

Antropologia Forense. 
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Carga horária total da disciplina: 10hs 

Total de horas práticas: - 0 

Total de horas teóricas: 10hs 

 

 
• Módulo I: Conceito, Princípios e Protocolos 

O objetivo deste módulo é proporcionar aos alunos conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e protocolos em Identificação de Vítimas de Desastres – DVI. 

 

• Módulo II – Estudos de Casos - peritos oficiais e convidados internacionais 

O objetivo deste módulo é apresentar aos alunos estudos de casos de grandes desastres 

ocorridos no Brasil e no exterior e atuação de Instituições e equipes no processo gerencial 

e pericial de Identificação de Vítimas de Desastres – DVI. 

 
7) Nome da Disciplina: Legislação e Ciências Forenses 

O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos princípios, conceitos e aplicação da 

legislação que regula a atuação do Perito em Ciências Forenses à luz do Código Penal e 

do Código de Processo Penal brasileiro e da legislação concernente aos Direitos Humanos 

e ao Direito Internacional Humanitário. 

 
Carga horária total da disciplina: 20hs 

Total de horas práticas: 0 

Total de horas: 20hs 

 
 

• Módulo I: Legislação, Perícia e Laudos 

O objetivo deste módulo é proporcionar aos alunos conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e aplicação da Legislação que regula a atuação do Perito em princípios, 

conceitos e aplicação da Legislação que regula a atuação da perícia, a Ciências  Forenses. 

Nesse sentido, serão estudados conceito e atuação da perícia, a aplicação do Código Penal 

e o Código de Processo Penal brasileiro na atividade da Perícia Oficial, o processo de 

solicitação e requisição de laudo pericial, a atividade pericial, a elaboração de laudo, as 

formalidades do laudo, conteúdo do laudo e sua interpretação. 
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• Módulo II: Direitos Humanos e Ciências Forenses 

O objetivo deste módulo é proporcionar aos alunos conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e aplicação da Legislação concernente ao tema de Direitos Humanos e à 

atividade pericial em Ciências Forenses. Nesse sentido, serão estudados legislação, 

protocolos internacionais, casos individuais e coletivos de violação de Direitos humanos 

e a atuação da perícia. 

 
• Módulo III: Direito Internacional Humanitário 

O objetivo deste módulo é proporcionar aos alunos conhecimento sobre os princípios, 

conceitos e aplicação do Direito Internacional Humanitário e sua relação com a atividade 

pericial em Ciências Forenses. Nesse sentido, serão estudados Legislação, protocolos 

Internacionais, casos individuais e coletivos de aplicação do Direito Internacional 

Humanitário e a atuação da perícia. 

 
8) Nome da disciplina: Perícia, Segurança Pública, Justiça, Ministério Público, 

Direitos Humanos, Universidade e Sociedade. 

Emenda da disciplina: O objetivo desta disciplina é oferecer aos alunos uma visão 

interdisciplinar e a interface entre a Perícia, a Segurança Pública, a Justiça, os Direitos 

Humanos, a Universidade e a Sociedade, demonstrando a interface importante entre essas 

áreas no processo investigativo e de promoção de Justiça e garantia dos Direitos 

Humanos. 

 
Carga horária total da disciplina: 10hs 

Total de horas práticas: 0 

Total de horas: 10hs 

 
 

• Módulo único: Interdisciplinaridade e importância entre a Perícia, a 

Segurança Pública, a Justiça, os Direitos Humanos, a Universidade e a 

Sociedade 

O objetivo deste módulo é proporcionar aos alunos conhecimento sobre a 

interdisciplinaridade entre a Perícia, a Segurança Pública, a Justiça, os Direitos Humanos, 

a Universidade e a Sociedade, demonstrando a interface importante entre essas áreas no 

processo investigativo e de promoção de Justiça e garantia dos Direitos 
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Humanos. Nesse sentido, serão realizadas palestras e mesas redondas com representantes 

das respectivas áreas, contextualizando suas atribuições e atuações, apresentando estudo 

de casos e divulgação de trabalhos e projetos. 

 

Carga horária total da disciplina: 10hs 

Total de horas práticas: 0 

Total de horas: 10hs 

 
 

9) Nome da disciplina: Elaboração e Projeto de Pesquisa 

 
 

Emenda da disciplina: O objetivo desta disciplina é discutir os projetos de pesquisas a 

serem desenvolvidos pelos alunos e a estruturação do Trabalho de Conclusão de Curso a 

ser avaliado para a obtenção do certificado em especialização em Antropologia e Direitos 

Humanos. 

 
 

Carga horária total da disciplina: 25hs 

Total de horas práticas: 20hs 

Total de horas teóricas: 5hs 

 
 

 

 


	Disciplinas
	 Módulo I: Direitos humanos – história e expansão
	 Módulo II: Identificação forense no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos
	 Módulo III: Justiça de transição e Direito Internacional Humanitário
	 Módulo IV: Direitos humanos e vínculo com antropologia forense
	 Módulo V: Assistência psicossocial para vítimas e familiares de vítimas
	2) Nome da disciplina: Arqueologia forense
	 Módulo I: História da arqueologia forense e a arqueologia forense no contexto global
	 Módulo II: Princípios geofísicos e levantamento
	 Módulo III: Princípios estratigráficos e registro
	 Módulo IV: Contextos ambientais versus culturais
	 Módulo V: Escavação forense (palestrantes convidados)
	3) Nome da disciplina: Antropologia forense
	 Módulo I: Introdução à Antropologia forense e suas etapas
	 Módulo III: Antropologia de Campo e Tafonomia
	 Módulo III: Perfil biológico
	 Módulo IV: Osteologia humana e anatomia e aplicada à antropologia forense
	 Módulo V: Traumatologia em antropologia forense
	 Módulo VI: Identificação em Antropologia Forense (pessoas vivas e cadáveres)
	 Módulo VII: Elaboração de Relatório de Antropologia Forense.
	4) Nome da disciplina: Antropologia e ciências forenses
	 Módulo I: Medicina Legal
	 Módulo II: Odontologia Legal
	 Módulo III: Genética forense
	 Módulo IV: Entomologia forense
	 Módulo V: Imageologia e reconstrução facial
	 Módulo VI: Bioestatística
	 Módulo VII: Criminalistica
	 Módulo VIII: Botânica Forense
	5) Nome da disciplina: Experiências Nacionais e Internacionais em Antropologia Forense
	 Módulo I: Experiências nacionais (Peritos oficiais e professores de Universidades e museus)
	 Módulo II: Experiências internacionais
	6) Nome da Disciplina: Identificação de Vítimas de Desastres – DVI
	 Módulo I: Conceito, Princípios e Protocolos
	 Módulo II – Estudos de Casos - peritos oficiais e convidados internacionais
	7) Nome da Disciplina: Legislação e Ciências Forenses
	 Módulo I: Legislação, Perícia e Laudos
	 Módulo II: Direitos Humanos e Ciências Forenses
	 Módulo III: Direito Internacional Humanitário
	8) Nome da disciplina: Perícia, Segurança Pública, Justiça, Ministério Público, Direitos Humanos, Universidade e Sociedade.
	 Módulo único: Interdisciplinaridade e importância entre a Perícia, a Segurança Pública, a Justiça, os Direitos Humanos, a Universidade e a Sociedade
	9) Nome da disciplina: Elaboração e Projeto de Pesquisa

