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Introdução 
 
A Escola de Verão intitulada Educação para os direitos humanos é uma proposta que 
ocorre no âmbito da Cátedra Itinerante de Direitos Humanos da Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). A primeira edição aconteceu de forma 
presencial na Universidade Federal de Minas Gerais, no período de 17 a 21 de fevereiro 
de 2020.  
 
Os temas discutidos nessa primeira edição da Escola de Verão foram: a) Educação, 
direitos humanos e fortalecimento democrático; b) Direitos Humanos: Documentos e 
tratados internacionais de referência; c) Educação para a Igualdade de Gênero; d) 
Práticas e políticas de educação para os direitos humanos – Educação Intercultural; e) 
Desafios dos direitos humanos para a educação superior; f) Práticas e políticas de 
educação para os direitos humanos – Organização da informação para a memória, 
verdade e justiça; g) Redes para promover e defender os direitos humanos, com um 
total de 34 horas. 
 
Os docentes e respectivas universidades que colaboraram na oferta dos módulos 
foram: Profa. Adriana de Sena Orsini (Universidade Federal de Minas Gerais); Profa. 
Flor de María Meza (Universidad de la Republica – Uruguay); Profa. Marlise Matos 
(Universidade Federal de Minas Gerais); Profa. María José Bournissent (Universidad 
Nacional del Litoral – Argentina); Profa. Neri de Barros (UNICAMP); Profa. Maria 
Guiomar Frota (Universidade Federal de Minas Gerais) e Prof. Claudia Mayorga 
(Universidade Federal de Minas Gerais).  
 
Em 2021, devido à pandemia da Covid-19, alguns desafios se apresentam para oferta do 
curso. A medida do distanciamento social para enfretamento da pandemia, as 
atividades acadêmicas que têm ocorrido de forma remota e os desafios colocados 
exigem que reconfiguremos o formato nessa segunda edição da Escola de Verão – 
Educação em Direitos Humanos para o formato virtual. 
 
Essa proposta integra o Plano Trienal da Cátedra AUGM de Direitos Humanos (2021-
2023) e busca atender ao eixo: Integração Acadêmica Regional para Promover e 
Defender os Direitos Humanos.  



 
 
 
Objetivo 
 
Promover a formação em Direitos Humanos com enfoque multidimensional e 
complexo envolvendo: aspectos históricos, políticos, sociais, educacionais, jurídicos, 
subjetivos e culturais, contribuindo com a construção de um espaço de reflexão e 
análise dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, a 
democracia e uma sociedade livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais, 
educacionais e profissionais em direitos humanos.  
 
Objetivos Específicos: 

 Colaborar com integração acadêmica regional para promover e defender os 
direitos humanos; 

 Contribuir para o fortalecimento de uma cultura de e para direitos humanos e 
difundir a importância dos direitos humanos na construção de uma sociedade 
justa, equitativa e democrática;  

 Propor a transversalidade da educação em direitos humanos, articulando 
diferentes áreas de conhecimento e aspectos teóricos e práticos. 

 
Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos de 
universidades, profissionais e gestores de políticas públicas, professores/as da 
educação básica, participantes de organizações governamentais e não 
governamentais.  
 
Carga Horária: 30 horas.  
 
Cronograma 
 

03/05/2021 –  
2ª.feira/ Lunes 

04/05/2021- 
3ª.feira/Martes 

05/05/2021- 
4ª.feira/Miércoles 

06/05/2021- 
5ª.feira/Jueves 

07/05/2021 
6ª.feira/Viernes 
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Programa da Escola de Verão 
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Observações 

- A Escola de Verão acontecerá de forma totalmente virtual; 



 
Cada módulo contará com 2 professores, um mediador do diálogo, um técnico e um 

mediador de chat no youtube; 

Os participantes poderão se inscrever em formulário previamente disponibilizado e 

receberão certificado mediante participação em 75% das atividades do curso (presença 

será verificada em lista disponibilizada durante a transmissão dos módulos); 

A Escola de Verão será transmitida pelo canal da Proex UFMG no Youtube. 


