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Apresentação
Por intermédio da Guia do Estudante de Pós– graduação, apresentamos
um breve percurso pela oferta curricular da Universidade Nacional
de Lanús. A Universidade e, tal qual o estabelece nosso Estatuto,
“tem como Missão primária contribuir, através da produção e distribuição
de conhecimento e de inovações científico-tecnológicas, ao desenvolvimento 
econômico, social e cultural da região a fim de melhorar sua qualidade 
de vida e fortalecer os valores democráticos no conjunto da sociedade 
articulando o conhecimento universal com os saberes produzidos pela 
nossa comunidade”.

Neste âmbito, a oferta de pós - graduação da UNLa se organiza 
em Seminários, Especializações, Mestrados e Doutorados que 
visam alcançar a missão da universidade produzindo conhecimento 
socialmente relevante com alto nível acadêmico, teórico e científico.

“A oferta acadêmica está organizada em torno aos quatro Departamentos, 
nos quais se inscreve cada carreira. Em cada caso a Guia apresenta,
de forma sistematizada, os objetivos, o Programa de Estudo, o Perfil
do Egresso e os endereços de contato para obter maior informação”. 

A UNLa, breve síntese histórica
A Universidade Nacional de Lanús foi criada pela Lei Nacional
Nº 24496, no dia 7 de junho de 1995. Em setembro desse ano
o Governo Nacional nomeia como Reitora Organizadora
à Dra. Ana Jaramillo. Em dezembro do mesmo ano são transferidos, 
pelas Leis Nacionais Nº 24750 e 24751 os terrenos localizados
na Rua 29 de Septiembre, com uma superfície de 12 hectares, sendo 
um dos espaços verdes mais importantes da região.

Em palavras da reitora Ana María Jaramillo:
“A Universidade de Lanús era um sonho. Agora já é uma realidade. Foi 
construída entre todos e continuamos em sua construção. É um projeto 
coletivo e solidário que pretende cumprir com sua responsabilidade 
social de formar, com excelência, profissionais, intelectuais e técnicos, 
também cidadãos, construindo com a comunidade e pondo todo seu 
esforço em melhorar a qualidade de vida da mesma.”
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Especialização em Políticas Públicas, 
Gênero e Sociedade

Diretora: Ma. Andrea Daverio.

Título obtido Especialista em Gênero, Políticas Públicas
e Sociedade.

A Especialização tem uma duração de um ano e meio distribuído 
em três quadrimestres.

Objetivos
Oferecer uma formação acadêmica que dê resposta às necessidades 
em planejamento e intervenção em políticas de igualdade com 
enfoque de gênero, a profissionais de diversas disciplinas.
Formar profissionais que possam potenciar o desenvolvimento 
de políticas de gênero através da incorporação de um enfoque 
transversal de equidade de gênero nas áreas de: trabalho, 
economia, educação, saúde, justiça, meio ambiente, lazer, cultura, 
comunicação e família.

Programa de Estudos
Políticas Públicas e enfoques de gênero.
Teorias e Estudos sobre desigualdades e gênero.
Gênero, desenvolvimento e inclusão social.
Direitos Humanos. Justiça e Gênero.
Metodologia do planejamento, formulação e administração
de políticas públicas.
Metodologia da Pesquisa.
Seminários orientados.
O exercício do poder. Gênero e política.
Gênero e educação.
Gênero e Violências.
História das lutas e da participação das mulheres
na América Latina.
Oficina de formulação de plano estratégico.
Seminário Oficina de trabalho final.
Elaborar um Trabalho Final de Integração. 

Com Reconhecimento Oficial Provisório da CONEAU.
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Especialização em Educação
com Orientação em Pesquisa Educativa 
(modalidade a distância)

Diretor: Dr. Lucas Krotsch.

A Especialização, iniciada em 2007, contando com reconhecimento 
Oficial Provisório Resolução Ministerial 697/08, tem como 
antecedente ter sido ministrada na modalidade presencial. 

Título obtido Especialista em Educação com Orientação
em Pesquisa Educativa.

A carreira tem uma duração de dois anos e sua modalidade
de curso é a distância.

Objetivos
Desenvolver novas competências em Pesquisa em docentes
e profissionais que se desempenham no campo educativo.
Fomentar o processo de análise rigoroso da prática educativa a partir 
de um maior conhecimento teórico e metodológico da Pesquisa.
Propiciar uma cultura de investigação como espaço permanente
e necessário do ensino.

Programa de Estudos
Problema de pesquisa.
Teorias da aprendizagem.
Sociologia da educação.
Problemas da Educação Argentina.
Epistemologia das Ciências Sociais.
Metodologia da Pesquisa Educativa – 1.ª parte. 
Metodologia da Pesquisa Educativa –2.ª parte.
Pesquisa didática e desenvolvimento curricular.
Desenhos metodológicos e técnicas da pesquisa educativa- 1.ª parte .
Desenhos metodológicos e técnicas da pesquisa educativa- 2.ª parte.
Seminário oficina de trabalho final.
Elaborar um Trabalho Final Integrador. 

Perfil do Egresso
A Especialização em Educação com Orientação em Pesquisa 
Educativa brinda os elementos teórico-metodológicos para
o desenvolvimento da Investigação Educativa. 
Aqueles que a realizarem contarão com os conhecimentos 
necessários para, entre outras, desenvolver as seguintes ações:

Perfil do Egresso
Ao finalizar o curso o especialista terá uma formação que vai lhe 
permitir conhecer, compreender, analisar:
Os processos sociais contemporâneos, os mecanismos
de democratização social, as intervenções das políticas frente a 
necessidades, a invisibilidade dos enfoques de gênero nas políticas 
e os avanços na relação entre direitos de cidadania
e direitos das mulheres.
As diversidades como particularidades que põem em tensão
a relação entre o acesso a direitos e os fenômenos políticos, sociais 
e culturais que intervêm.
As teorias de gênero como campo complexo de análise e reflexão 
das ciências sociais. A perspectiva de gênero nas políticas sociais. 
O problema da violência de gênero; direitos sexuais
e reprodutivos; igualdade de tratamento e oportunidades no 
campo de trabalho entre outros.
Os enquadramentos legais em sua dupla dimensão como 
jurisprudência vigente e como dispositivos de organização
à ordem social, com capacidade para distinguir os avanços que 
possam ter se desenvolvido desde una perspectiva de gênero, 
diversidades e direitos nos enquadramentos normativos nacionais 
e nos instrumentos internacionais. 

Informações

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 2901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina. 
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5134.
ppygenero@unla.edu.ar

Com Reconhecimento Oficial Provisório da CONEAU.
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Especialização em Migração
e Asilo desde uma perspectiva
dos Direitos Humanos
(modalidade a distância)

Contextualizar a Pesquisa Educativa no quadro das concepções 
sociopolíticas e dos paradigmas epistemológicos nos quais se 
desenvolvem.
Desenhar projetos de Pesquisa Educativa que permitam melhorar 
a compreensão dos processos que se desenvolvem na sala de aula 
nas instituições nos Sistemas Educativos.
Desenhar dispositivos metodológicos de Pesquisa Educativa
para avaliar Inovações Curriculares.
Buscar, localizar, organizar e analisar a informação educativa
em seus contextos e suas redes sistémicas.
Planejar ações de seguimento e avaliação de Programas Educativos. 

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5146.
investigacioneducativa@unla.edu.ar

Diretor: Dr. Pablo Ceriani Cernadas.

Título obtido Especialista em Migração e Asilo desde uma 
perspectiva dos Direitos Humanos.

A Especialização tem uma duração de um ano na modalidade
de curso a distância. 

Objetivos
Criar um âmbito para a formação de profissionais a partir do estudo 
de quadros teóricos interdependentes relacionados com a migração e 
o asilo desde uma abordagem transversal dos direitos humanos e das 
políticas públicas. Propiciar as pesquisas sobre migração e asilo, desde 
uma abordagem transversal em direitos humanos. 

Programa de Estudos
Oficina introdutória de aprendizagem do entorno virtual.
Migrações e direitos humanos: desafios atuais no contexto global.
Direitos Humanos e Asilo.

Pessoas migrantes, solicitantes de asilo e refúgio: Sistemas
de proteção universal e interamericano.
Mobilidade humana e direitos civis: Análise crítico das políticas
de controle migratório.
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das pessoas migrantes, 
solicitantes de asilo e refúgio. Direitos políticos: novos conceitos 
de cidadania.
Feminização das migrações e análise da mobilidade humana
desde uma perspectiva de gênero.
Direitos de meninos, meninas adolescentes (NNA) no contexto
da mobilidade internacional.
Oficina de ferramentas de defesa e promoção de direitos - Parte I e II.
Seminário sobre experiências em diferentes países (com 
convidados especiais).
Oficina metodológica para o trabalho final integrador – Parte I e II.
Elaborar um Trabalho Final de Integração.

Perfil do Egresso
Espera-se que os egressos tenham incorporado ferramentas 
teóricas e práticas suficientes para:

Com Reconhecimento Oficial Provisório.
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Inserir-se na gestão trabalhando temas de migração e asilo,
desde um enfoque de direitos humanos.
Realizar Pesquisas em temas de migração e asilo, desde um enfoque 
de direitos humanos.
Vão contar com os conhecimentos necessários para desenvolver
as seguintes ações:
Monitorização na execução dos padrões internacionais de direitos 
humanos na normativa e políticas públicas locais relacionadas com 
a migração, solicitantes de asilo e refugiados.
Recomendações para reformas legislativas desde uma perspectiva 
de direitos humanos.
Desenho e execução de políticas públicas sobre migração e asilo 
com enfoque de direitos humanos, infância e gênero; articulação 
com diferentes atores institucionais.
Utilização dos mecanismos regionais para avançar em projetos conjuntos.
Uso de ferramentas para promover o acesso à justiça e a proteção 
dos direitos de pessoas migrantes, peticionárias de asilo e refugiadas 
nos diferentes âmbitos: nacional, regional e internacional.
Pesquisa em temas específicos relacionados com a migração
e o asilo (infância, gênero, vida familiar, acesso a direitos sociais; 
participação; políticas de integração, entre outros)

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5941.
migración@unla.edu.ar

Especialização em Avaliação
de Políticas Públicas

Diretor: Dr. Diego Pereyra.

Título obtido Especialista em Avaliação de Políticas Públicas.

A Especialização tem uma duração de um ano no âmbito
de uma modalidade de curso a distância.

Objetivos
Criar um dispositivo de formação que permita capacitar especialistas 
no campo da avaliação de políticas públicas, com os conhecimentos 
teóricos, metodológicos e instrumentais para a realização de 
avaliações, análise crítico de suas práticas e a orientação de ações 
que fortaleçam a institucionalização da mesma para a melhora da 
gestão e das políticas públicas. 

Programa de Estudos
A Especialização é estruturada.
A avaliação e políticas públicas.
A avaliação latino-americana e argentina.
Tipos e enfoques teóricos da avaliação.
Oficina de integração I.
Desenho da avaliação.
Métodos, técnicas e instrumentos I.
Métodos, técnicas e instrumentos II.
Oficina de integração II.
Gestão da avaliação.
Comunicação e utilização da avaliação.
Oficina de integração III.
Seminário de Trabalho Final Integrador.

Com Reconhecimento Oficial Provisório em tramitação.



Perfil do Egresso
O egresso da Especialização é um profissional capaz de realizar, 
encomendar e utilizar rigorosa e eticamente a avaliação
como contribuição com a tomada de decisões fundadas para
o planejamento e gestão no âmbito de políticas de estado 
inclusivas no contexto de instituições públicas.

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5870.
dpereyra@unla.edu.ar

Mestrados

Departamento de Planejamento
e Políticas Públicas
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Diretora: Dra. Laura Giumelli.

Título obtido Mestre em Gestão da Energia.

A Carreira tem uma duração de dois anos e uma modalidade
de curso presencial.

Objetivos
Formar recursos humanos com capacidade para a resolução de 
problemas concretos na questão energética com elementos para 
a gestão integrada da energia desde a identificação e valorização 
dos recursos até o uso apropriado e no momento adequado das 
fontes de geração em âmbitos governamentais e empresariais.
Criar um ambiente rigoroso para a discussão sobre a conveniência 
de promover, de que forma e em que tempos, uma adequada 
diversificação energética, conscientes da responsabilidade 
emergente da execução de ações neste campo por suas 
implicações econômico-sociais, éticas e ambientais.
Capacitar para a identificação de ações no curto e médio 
prazo que ajudem a avançar para uma oferta energética menos 

vulnerável ás oscilações externas e internas na disponibilidade
de gás e petróleo. 

Programa de Estudos
Setor Energético: Estrutura e Funcionamento.
Fundamentos de Economia.
Enquadramento Normativo e Regulamentar do Setor.
Estadística.
Elementos de Gestão Pública e das Organizações.
Funcionamento do Mercado Elétrico Atacadista.
Energia na Indústria.
Energia no Transporte.
Seminário de Agenda.
Oficina de Tese I: Metodologia da Pesquisa e Preparação.
Economia da Energia.
Formulação e Avaliação de Projetos Energéticos.
Seminário “Energia: Situação Atual Perspectivas”.
Oficina de Tese II.
Planejamento e Política Energética.

Mestrado em Gestão
da Energia

Acreditada pela CONEAU.
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Energia, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Ética na Gestão Energética.
Oficina de Tese III.

Elaborar e defender uma Tese.
Carga horária total / 520 horas.

Perfil do Egresso
O Mestrado se orienta para a formação de profissionais com 
capacidades para desenhar, analisar e administrar políticas e 
projetos vinculados aos diversos campos da energia que tenham 
sustentabilidade econômica, financeira, ambiental e institucional 
e a necessária articulação com empresas, organizações e atores 
principais da área específica. 
O egresso poderá identificar as questões centrais de uma 
problemática desenvolvendo seus diferentes aspectos como 
articulador com os conhecimentos complementário indispensáveis 
para sua resolução. A partir de uma visão compreensiva e de uma 
ação integradora poderá conseguir as colaborações pertinentes 
com suficiente profundidade e rigor como para se converter em 
interlocutor válido de cada especialista.
Neste sentido, terá adquirido as competências necessárias para 
a compreensão e o diálogo interdisciplinar, tanto no processo de 
nivelação quanto através da estrutura curricular propriamente dita.
Outra característica do assunto energético é a evolução constante 
dos aspectos tecnológicos que necessariamente afeta os elementos 
a levar em conta para o planejamento e gestão da energia e requer 
de abordagens plásticas, objetivas e inovadoras.
Será fomentada, nos discentes, uma atitude aberta às mudanças 
na plena consciência dos impactos do esgotamento dos recursos 
fósseis sobre o panorama energético em um futuro próximo e a 
necessidade de valorizar os fluxos energéticos renováveis.

O campo de trabalho para os egressos do mestrado é muito amplo. 
O egresso estará em condições de trabalhar no setor público
em áreas de decisão, análise e execução nos três níveis de governo; 
em empresas privadas ou públicas da área energética, em empresas 
de consultoria e em uma vasta gama de organizações sociais 
(cooperativas, associações ambientalistas, etc).

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5146.
mage@unla.edu.ar

Diretor: Dr. Antonio Martino.

Título obtido Mestre em Novas Tecnologias
Aplicadas à Justiça.

Objetivos
Proporcionar uma formação superior de alto nível, capacitando 
profissionais dos campos disciplinares associados para gerar 
conhecimentos inovadores através da pesquisa científica e 
tecnológica; também para desempenhar tarefas docentes,
de gestão de assessoria profissional, na área da implementação
das novas tecnologias aplicadas à justiça.
Criar um ambiente de pesquisa, reflexão e discussão para 
melhorar a administração de Justiça através das novas tecnologias 
e uma visão integral de todas as oportunidades de resolver, 
pacificamente, conflitos na administração da justiça, contribuindo 
para a conformação da interdisciplinaridade dos estudos e dos 
desenvolvimentos teóricos do campo.

 

Programa de Estudos
Visão sistêmica da Administração de Justiça.
Introdução à Lógica Deôntica. 
Informática jurídica documental.
Atividade Judicial: análise comparativa.
Informática Jurídica de Gestão.
Impacto das novas tecnologias na Organização do trabalho
no âmbito judicial.
Internet para a Justiça.
Informática Jurídica de ajuda à decisão.
Perícias com as novas tecnologias.
O processo sem papel.
Seminários eletivos
O escritório ideal do juiz e do advogado.
Análise e Gestão Sistémico - Estratégica de Conflitos.
Mercado das novas tecnologias.
As novas tecnologias nos tribunais dos EUA, da Itália, da Espanha
e da América Latina.
Oficina de Formulação e Escritura de Tese I e II.
Elaborar e defender uma Tese.

Com Reconhecimento Oficial Provisório da CONEAU.

Mestrado em Novas Tecnologias 
Aplicadas à Justiça
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Perfil do Egresso
As pessoas formadas com o título de Mestre em Novas 
Tecnologias Aplicadas à Justiça, contarão com capacidades para:
Avaliar e formular políticas em matéria de novas tecnologias 
aplicadas à justiça.
Incorporar a perspectiva sistêmica das novas tecnologias
no desenho, formulação e avaliação de políticas públicas.
Realizar pesquisas para contribuir com os debates e formulações 
acadêmicas em relação às novas tecnologias aplicadas á justiça.
Assessorar no âmbito público e privado, em questões de novas 
tecnologias aplicadas à justiça.
Gerenciar inovações capazes de favorecer e facilitar o desenvolvimento 
de novas tecnologias aplicadas à justiça. 

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5136.
maestrianuevastecnologias@unla.edu.ar

Diretor: Dr. Carlos M. Vilas.

A Carreira iniciou suas atividades no ano 2000.

Título obtido Mestre em Políticas Públicas e Governo.

A carreira tem uma duração de dois anos e uma modalidade
de curso presencial.

Professional Outlook
Formar recursos humanos nos campos disciplinares e/ou problemáticos 
da teoria e a sociologia política e das organizações;
Promover estudos no campo da economia do setor público
e nos princípios de administração fiscal; administração pública
e gerenciamento de organizações complexas.
Capacitar para o planejamento estratégico e de políticas públicas
e promoção de novas tecnologias de gestão.

Programa de Estudos
Estado Sociedade e Políticas Públicas na Argentina.
Introdução à Economia do Setor Público.
Gestão e Organizações Públicas.
Âmbito Jurídico das Políticas Públicas.
Análise de Políticas Públicas.
Formulação e Avaliação de Projetos.
Planejamento e Gestão Pública.
Seminário de Tese I e II.
Economia do Setor Público.
Seminário de Problemas de Política Pública.
Seminário de Tese III e IV.
Seminário Eletivo A, B e C.
Elaborar e defender uma Tese. 

Acreditada pela CONEAU.

Mestrado em Políticas
Públicas e Governo
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Perfil do Egresso
Orientado à formação de recursos humanos para a Administração 
Pública Federal, estadual e municipal; organismos internacionais
e organizações da sociedade civil; desenho, execução e avaliação 
de estratégias de política pública; docência e pesquisa universitária; 
jornalismo especializado.

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramais 5146 e 5138.
mpolygob@unla.edu.ar

Com Reconhecimento Oficial Provisório da CONEAU.

Diretor: Dr. Victor Abramovich.

A carreira iniciou suas atividades em 2008, no âmbito do programa 
interinstitucional Rede Latino-americana para a Educação e Pesquisa 
em Direitos Humanos (Rede LEIDH), que integraram a Universidade 
de York (Canadá), o Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS)
e a Universidade Nacional de Lanús, entre outras universidades
e organizações da América Latina.

Título obtido Mestre em Direitos Humanos.

A Carreira tem uma duração de dois anos e sua modalidade
de curso é presencial.

Objetivos
O Mestrado tem como objetivo geral a formação em Direitos 
Humanos com especial consideração nas políticas públicas. Suas 
áreas prioritárias são a administração de justiça, as políticas sociais
e as políticas de segurança cidadã. 

Programa de Estudos
Introdução aos direitos humanos.
Estado e governo.
Estrutura social.
Introdução às políticas públicas.
Institucionalidade democrática e direitos humanos.
Acesso à justiça e mecanismos de proteção.
Sistemas internacionais de proteção de direitos humanos.
A sociedade civil na formação de políticas e a construção
do espaço público.
Direitos sociais e políticas sociais.
Segurança cidadã e direitos humanos.
Direitos humanos dos migrantes.
Metodologia de pesquisa social.
As políticas públicas: formulação, execução e avaliação.
Seminário I.
Seminário II.
Oficina de tese.
Direitos humanos e governos locais.
Elaborar e defender uma Tese. 

Mestrado
em Direitos Humanos



Perfil do Egresso
Como resultado global se espera que os egressos tenham incorporado 
ferramentas teóricas suficientes para contribuir à formação de massa 
crítica de profissionais especializados em direitos humanos tanto no 
estado quanto na sociedade civil. Os egressos terão adquirido fortalezas 
analíticas não só no conhecimento vinculado aos direitos humanos, mas 
também com o conhecimento do público e dos processos de políticas 
públicas. As pessoas formadas com o Título de Mestre em Direitos 
Humanos contarão com capacidades para:
Avaliar e formular políticas em matéria de direitos humanos.
Incorporar a perspectiva de direitos no desenho, formulação
e avaliação de políticas públicas.
Fortalecer o vínculo entre Estado e sociedade civil a fim de promover 
e proteger os direitos humanos.
Desenhar estratégias inovadoras em matéria de direitos humanos.
Assessorar, tanto no âmbito público quanto no privado, em questões 
de direitos humanos desde uma perspectiva multidisciplinar.
Realizar pesquisas para contribuir com a contínua reflexão acadêmica 
em torno à vigência, promoção e proteção dos direitos humanos.

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5940.
maestriaddhh@unla.edu.ar

Doutorados

Departamento de Planejamento
e Políticas Públicas
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Diretora: Dra. Sofía Tiscornia.

A carreira iniciou suas atividades no ano 2014.

Título obtido Doutor em Direitos Humanos.

A duração do Doutorado em Direitos Humanos é de quatro (4) 
anos para aqueles candidatos que possuam título de grau e de dois 
(2) anos para quem possui título de Mestre em direitos humanos ou 
de disciplinas sociais, humanísticas ou jurídicas. Esta estimativa está 
sujeita a uma possível variação em função da avaliação que realiza 
a Comissão de Doutorado do projeto de pesquisa, atendendo aos 
antecedentes profissionais e acadêmicos de cada candidato.
A modalidade do curso é presencial.

Objetivos
O objetivo geral do programa é gerar a capacidade de análise teórico 
necessário para a compreensão e pesquisa em direitos humanos 
dotando de um rigoroso sustento teórico conceitual às discussões
e problemáticas mais importantes que definem o campo dos direitos 

humanos na atualidade. Também, se procura analisar o potencial 
da incorporação da perspectiva de direitos humanos no desenho, 
implementação e execução de políticas públicas.

Programa de Estudos
Núcleo Básico
Introdução aos Direitos Humanos.
Estado e governo.
Estrutura social.
Introdução às políticas públicas.
Institucionalidade democrática e direitos humanos.
Acesso à justiça e mecanismos de proteção.
Sistemas internacionais de proteção de direitos humanos.
A sociedade civil na formação de políticas e a construção
do espaço público.
Direitos sociais e políticas sociais.
Segurança cidadã e direitos humanos.
Direitos humanos dos migrantes.
As políticas públicas: formulação, execução e avaliação.
Direitos humanos e governos locais.

Com Reconhecimento Oficial Provisório da CONEAU.

Doutorado
em Direitos Humanos
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Núcleo avançado
Leituras avançadas sobre temas históricos e contemporâneos
em direitos humanos.
Leituras avançadas sobre elaboração, execução e avaliação
de políticas públicas em direitos humanos.
Teoria e prática da pesquisa em direitos humanos.
Leituras críticas sobre memória cidadã e sociedade civil.
Metodologia da pesquisa social.
Seminários especiais
Seminário I.
Seminário II.
Elaborar e defender uma tese. 

Perfil do Egresso
Espera-se que os egressos tenham incorporado ferramentas teóricas 
suficientes para contribuir à formação de uma massa crítica de 
profissionais e investigadores especializados em direitos humanos, 
cidadania e políticas públicas. 
As pessoas formadas com o título de Doutor em Direitos Humanos 
contarão com capacidades para:
Realizar atividades de formação e ensino em matéria de direitos 
humanos e cidadania.
Desenvolver estudos e pesquisas na temática.
Avaliar, desenhar e formular políticas públicas em matéria de direitos 
humanos.
Incorporar a perspectiva de direitos no desenho, formulação
e avaliação de políticas públicas.
Desenhar estratégias inovadoras em matéria de direitos humanos.
Assessorar, tanto no âmbito público quanto no privado, em questões 
de direitos humanos desde uma rigorosa perspectiva teórica
e multidisciplinar.

Contribuir, através de uma continua reflexão acadêmica, para a vigência, 
promoção e proteção dos direitos humanos

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5940.
doctoradoddhh@unla.com.ar

Diretor: Prof. Juan Carlos Tedesco.

Perfil do egresso
O Programa Interuniversitário de Doutoramento em Educação 
propõe formar profissionais que sejam:
Capazes de refletir e intervir no campo educativo, com propostas 
que coadjuvem a melhorar a qualidade da educação.
Capazes de produzir novos enfoques, conhecimentos e propostas, 
que constituam aportes originais para a reflexão e o afazer não só 
em instituições educativas, mas também em organismos públicos
e privados do setor.
Capazes de gerar pesquisas e atividades cooperativas para responder 
a necessidades e problemas que enfrentam na realidade de seu 
trabalho quotidiano.

Informações:

Universidad Nacional de Tres de Febrero
(Universidade Federal de Três de Fevereiro)
Viamonte esq. San Martín 3p.
(1053) Cidade de Buenos Aires.
Tel. (54 011) 4314 0022 Ramal 111.
doctoradoeduacion@untref.edu.ar

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600.
doctoradoeducacion@unla.edu.ar

Doutorado
em Educação

Acreditada pela CONEAU.
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