RELEVÂNCIA DO CURSO
Essa proposta representa a continuação e o
aperfeiçoamento de um trabalho que vem
sendo realizado de modo ininterrupto desde
2007, numa parceria entre UFPB e
SECADI/MEC, respaldado no Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos e nas
Diretrizes Nacionais da Educação em
Direitos Humanos. Assim, ao ofertarmos um
curso pela UFPB-NCDH, com foco na
formação de profissionais da educação
básica, estaremos tão somente reafirmando
o compromisso dessa instituição com a
questão dos Direitos Humanos. É, portanto,
movido por esse compromisso e, mais
ainda, pela importância que atribui à
necessidade de efetivação da Educação em
Direitos Humanos, que o NCDH desenvolve,
de modo indissociável, atividades voltadas
para o ensino, a pesquisa e a extensão.
Espera-se, pois, que as experiências
vivenciadas
e
socializadas
pelos
participantes do curso - transformadas em
planos de intervenção - se traduzam em
documentos norteadores que possibilitem
discussões permanentes e propositivas
voltadas para solucionar os conflitos que
perpassam o contexto escolar, contribuindo
para a formação de uma cultura de paz, em
que o respeito à diversidade e esteja
presente em todos os diálogos que
conduzem à práxis educativa.

REALIZAÇÃO:

III SEMINÁRIO TEMÁTICO DO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

APOIO:

III SEMINÁRIO TEMÁTICO DO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

NENHUM DIREITO A MENOS!

PROGRAMAÇÃO
08:00h - Credenciamento
08h30 – Solenidade de Abertura
•
•
•
•
•

Coordenação do Curso
Representante da SECADI/MEC
Representante do Comitê do Pacto Universitário/UFPB
CCHLA – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
Representante do CONFOR/PRG – Comissão Permanente de
Melhoria do Ensino
• Representantes das Secretarias de Educação dos Polos
envolvidos

10h30 – Conferência de abertura
12h00 – Coffee Break
12h30 - Intervalo para almoço
14h00 – Fala das professoras docentes
responsáveis pela disciplina Plano de Ação

14h30 – Apresentação Oral dos Planos de Ação

OBJETIVOS DA PROPOSTA

O DESENVOLVIMENTO DO CURSO

- Propiciar elementos capazes de articular a
formação dos sujeitos de direitos, na
perspectiva da educação em direitos
humanos,
fomentando
práticas
pedagógicas voltadas para a construção
de uma cultura da paz nos espaços
escolares;

O curso fora ofertado na modalidade
semipresencial e propôs as seguintes
disciplinas: Introdução ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) (30h); Teoria e
História dos Direitos Humanos na América
Latina (30h); Fundamentos da Educação
em/para os Direitos Humanos (30h); As
Questões Étnico-Raciais e os Direitos
Humanos (15h); Educação em Direitos
Humanos, Gênero e Diversidade Sexual
(15h); Direitos da Criança e Adolescente
(15h); Plano de Ação e Metodologia em
Educação em Direitos Humanos (45h).

- Elaborar materiais didáticos com foco na
educação em direitos humanos e na
diversidade, articulando transversalmente
diversas áreas do conhecimento;

- Capacitar os profissionais da educação
básica e gestores escolares, por meio da
articulação entre a UFPB e as secretarias de
educação, com foco na promoção, proteção
e defesa na vida cotidiana e cidadã dos
sujeitos inseridos no âmbito escolar.

A proposta do curso se assenta
majoritariamente em um ambiente virtual de
aprendizagem (AVA). Por se tratar de um
curso de aperfeiçoamento, busca promover
aos cursistas uma preparação sólida que
possibilite a discussão dos mais variados
temas que perpassam a questão dos Direitos
Humanos, visando à promoção da EDH no
contexto escolar.

15h00 – Exposição dos Banners no hall do CCJ

16h00 – Lançamento de produções bibliográficas:



Livro Didático e
Cartilha com foco em Direitos Humanos.

17h00 – Encerramento com Coffee Break

Neste último encontro, destinado à
culminância, será feita a socialização dos
Planos de Ação elaborados pelos educadores
envolvidos.

