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1 EMENTA
Educação em direitos humanos (EDH) na América Latina e no Brasil: conceito, fundamentos e
significados ao longo da história. A relação entre cultura, educação, direitos humanos e
formação para a cidadania. Princípios pedagógicos e metodológicos que norteiam uma
educação em Direitos Humanos para a difusão de uma cultura da paz e do respeito à
diversidade. Educação em Direitos Humanos e os projetos político-pedagógicos. O Programa
Mundial e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos: sua construção histórica,
implementação, concepções e princípios. Os movimentos sociais e a emergência de sujeitos
coletivos de direito. A relação da EDH com os cotidianos dos processos formativos nas
instituições públicas.
2 OBJETIVOS
Ao final do período letivo, o/a estudante deverá ser capaz de:
2.1 Geral:
Avaliar a relevância da implantação e desenvolvimento da educação em direitos humanos nas
instituições públicas sob a perspectiva de tornar a ‘educação’ o principal instrumento para o
resgate e a disseminação de debates sobre os princípios condutores dos direitos estabelecidos
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em especial em seu Art. 26, o qual destaca que
“[...] a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos
do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a
amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos [...]”.

2.2 Específicos:
a) Compreender a relação entre educação, direitos humanos e cidadania;
b) Refletir sobre a educação em direitos humanos em seus pressupostos políticos,
históricos e metodológicos, em particular, as tensões e perspectivas na criação da
cultura da paz e de respeito à diversidade nas sociedades contemporâneas;
c) Reconhecer a condição de integrante, dependente e agente transformador do ambiente
social, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente
para a promoção e defesa dos direitos humanos e, consequentemente, a melhoria da
qualidade de vida na sociedade brasileira;
d) Compreender a importância e implicações da EDH na promoção e defesa dos direitos
humanos no ambiente de trabalho.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1
Fundamentos históricos da Educação em Direitos Humanos.
Unidade 2
Fundamentos e metodologia do ensino de direitos humanos.
Unidade 3
As políticas públicas de Educação em Direitos Humanos.
Unidade 4
A Educação em Direitos Humanos na contemporaneidade.
4 METODOLOGIA
1 Ensino:
O curso será ministrado por intermédio de aulas expositivas e dialogais com discussão de
casos, estudos de textos, análise fílmica e atividades voltadas para construção do conhecimento
centrada no aluno, a partir do cronograma proposto e de acordo com os objetivos específicos.
Os alunos serão estimulados a ler textos indicados pelos professores, pertinentes a compreensão
do proposto na ementa, para discussão em sala de aula e, se possível, em ambiente eletrônico.
A discussão dos temas pertinentes à matéria da disciplina será objeto de verificação constante,
para dar sentido prático-concreto aos conceitos e teorizações. Os alunos serão instados a
desenvolver trabalhos e atividades individuais e em grupo objetivando a organização de
seminários sobre questões atuais selecionadas pelos professores enfocando seus principais
aspectos.
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2 Avaliação:
Cumprimento das determinações regimentais da UFT em relação aos processos de avaliação,
participação do aluno nas atividades acadêmicas e respeito aos prazos definidos pelos
professores.
- Atividades de leitura, pesquisa bibliográfica, produção textual (individual ou grupo) e
desenvolvimento de seminários.
A aprovação na disciplina ficará condicionada à elaboração de artigo em parceria (co-autoria)
com o orientador ou, sendo em dupla de alunos, com os respectivos orientadores e à submissão
desse artigo em revista com Qualis Interdisciplinar no mínimo B3. Esse artigo valerá nota para
o grupo de disciplinas ao qual a presente disciplina está ligada, conforme quadro de disciplinas
e sistema de produção e avaliação de artigos científicos constante do manual do aluno.
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