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Curso: O Direito do Idoso no Brasil III – Proteção Integral 
Modalidade: Presencial. 
Datas: 03,10,17 e 24 de junho de 2019 
Carga Horária: 20 horas 
Professora Responsável: Juíza Maria Aglaé Tedesco 
 
PROGRAMA 

AULA 1 
Dia 03 de junho – 9h às 13h20 
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 
alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 
com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 
no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 
Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 
abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de 
Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de 
ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 
por cento da carga horária de cada aula. 
 
Tema: A Proteção Integral da Pessoa Idosa 
Disciplina: Direito de Família; Direitos Humanos. 
Ementa: Panorama dos problemas enfrentados no processo de envelhecimento com 
relação aos direitos existenciais e patrimoniais. 
Conteúdo Programático: Os reais problemas no dia a dia da pessoa idosa e a 
proteção integral. As fraudes patrimoniais. A judicialização dos problemas de saúde. 
As escolhas relativas ao corpo e à vida civil. A tomada de decisão apoiada. Os danos 
materiais e morais. As relações de consumo. 
Objetivos Específicos: o magistrado será capaz de identificar os problemas 
relacionados aos direitos existenciais e patrimoniais dos idosos; verificar o processo 
de judicialização das questões da saúde; avaliar as relações de consumo dessa 
população específica. 
Docente: Juíza Maria Aglaé Tedesco Vilardo – Juíza de Direito de Entrância 
Especial Substituta de Segundo Grau-Comarca da Capital, Rio de Janeiro e Doutora 
em Bioética, ética aplicada e saúde coletiva. 
 

 
AULA 2 
Dia 10 de junho – 9h às 13h20  
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 
alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 
com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 
no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 
Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 
abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de 
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Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de 
ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 
por cento da carga horária de cada aula. 
 
Tema: Tomada de decisão relativa à saúde da pessoa idosa 
Disciplina: Direito de Família; Direitos Humanos. 
Ementa: Demências, autonomia, dignidade e direitos humanos. 
Conteúdo Programático: Capacidade de fato e de direito. Independência na vida 
diária e financeira. Decisões a serem tomadas sobre o próprio corpo. Tratamentos 
médicos, internação e assistência domiciliar. Proteção. 
Objetivos Específicos: Estimar as situações de vida dos idosos: demências, 
capacidade de vida autônoma, independência. Verificar as possibilidades de 
tratamentos, internações e assistência domiciliar. Estimar as ações de proteção aos 
idosos. 
Docentes: Juíza Maria Aglaé Tedesco Vilardo. Juíza de Direito de Entrância 
Especial Substituta de Segundo Grau -Comarca da Capital, Rio de Janeiro e Doutora 
em Bioética, ética aplicada e saúde coletiva. 
Claudia Burlá – médica geriatra e paliativista e doutora em Bioética pela 
Universidade do Porto. CPF: 863.667.187-68       E-mail: claudiaburla@gmail.com  
 

 
AULA 3 
Dia 17 de junho – 9h às 13h20   
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 
alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 
com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 
no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 
Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 
abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de 
Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de 
ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 
por cento da carga horária de cada aula. 
 
Tema: O idoso na legislação penal: aplicação da pena e a medida de 
segurança 
Disciplina: Direito de Família; Direitos Humanos 
Ementa: Saúde mental e crime na velhice. 
Conteúdo Programático: a prática de crimes por e contra pessoas idosas. A 
aplicação de penas considerando a idade da pessoa idosa quando autor ou vítima. O 
problema da saúde mental na velhice e a prática de crimes. A política nacional de 
saúde mental e a lei de execução penal. 
Objetivos Específicos: Solucionar os casos envolvendo crimes praticados por idosos 
e contra os mesmos. Opinar sobre a relação entre a política nacional de saúde mental 
e a lei de execução penal. 
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Docentes: Juíza Maria Aglaé Tedesco Vilardo – Juíza de Direito de Entrância 
Especial Substituta de Segundo Grau -Comarca da Capital, Rio de Janeiro e Doutora 
em Bioética, ética aplicada e saúde coletiva. 
Ariadne Villela Lopes – Juíza de Direito e Mestre em Saúde Pública pela 
EMERJ/FIOCRUZ  CPF: 737.832.260-15       E-mail: ariadnevillela@tjrj.jus.br  
 

 
AULA 4 
Dia 24 de junho – 9h às 13h20   
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os 
alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos 
com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, 
no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula. 
Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas 
abordados serão apresentados de trechos de filmes com a narrativa dos problemas 
de saúde mental enfrentados na velhice. 
Como atividade avaliativa final haverá a apresentação pelos grupos de alunos, 
formados na primeira aula, das reflexões sobre os temas do conteúdo do curso.  
 
Tema: As dificuldades da saúde mental da pessoa idosa através da narrativa 
da arte cinematográfica e música 
Disciplina: Direito de Família; Direitos Humanos. 
Ementa: Os problemas cognitivos na velhice. Os filmes e histórias com a narrativa 
de impedimento de natureza mental, intelectual ou sensorial na velhice. A realidade 
do envelhecer. 
Conteúdo Programático:  os impedimentos nas funções mentais e intelectuais e 
nas estruturas do corpo em razão do tempo. Os fatores socioambientais, 
psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de 
participação na vida social.  
Objetivos Específicos: Verificar quais os principais problemas cognitivos que 
ocorrem na velhice; identificar e opinar sobre os impedimentos gerados por esses 
problemas. 
Docentes: Juíza Maria Aglaé Tedesco Vilardo – Juíza de Direito de Entrância Especial 
Substituta de Segundo Grau -Comarca da Capital, Rio de Janeiro e Doutora em 
Bioética, ética aplicada e saúde coletiva. 
Daniel Azevedo - Médico geriatra e mestre em saúde coletiva pela UFRJ. CPF: 
072.397.807-75      E-mail: daniel.lima.azevedo@gmail.com  
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