
 

 

ESCOLAS DE VERÃO –INVERNO DE AUGM 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DA ESCOLA. 

 
1. Apresentação Geral 

 
 

TÍTULO/ TEMÁTICA DA ESCOLA: Educação em Direitos Humanos/ Educación en Derechos 
Humanos

 

 

1.1. DADOS DA UNIVERSIDADE SEDE DA EVI 

UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
País BRASIL 
Delegado Assessor AZIZ SALIBA – Diretos de Relações Internacionais da UFMG 
Endereço Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 

31270-901 
Correio Eletrônico gab@dri.ufmg.br 
 
 

1.2  DADOS DA PESSOA DE CONTATO  DA EVI 

Nome CLAUDIA MAYORGA 
Agrupamento  ao que 
representa (ND, CA, 
CP) 

CP de Extensión AUGM – Cátedra de Derechos Humanos 

Cargo Pró-reitora de Extensão 
Endereço Av. Antônio Carlos, 6627, Prédio da Reitoria, 6º. Andar, Pampulha - Belo 

Horizonte - MG - CEP 31270-901 
Telefone +5531-34094072 
Correio Eletrônico gab@proex.ufmg.br 
Outro contato: claudiamayorga@ufmg.br 
 
 



 
1.3   PERÍODO DE REALIZAÇÃO (mínimo 5 dias) 

Inicio 17 de fevereiro de 2020 
Finalizaçã
o 

21 de fevereiro de 2020 

  
 
 
 
1.4  PROGRAMA DE ATIVIDADES  (ônus horário e/ou créditos: mínimo 30hs) 
 
Curso Docente responsável Carga horária/ 

Créditos 
El derecho a la educación y los 
derechos humanos - Educación, 
Derechos humanos y Fortalecimiento 
democrático 

Profa. Nilma Lino Gomes 
(UFMG) 

2 horas 

Documentos y tratados internacionales 
de referencia 

 Profa. Flor de María Meza 
(UDELAR) 

4 horas 

Educación para la igualdad de género Profa. Marlise Matos (UFMG)  8 horas 

Prácticas y políticas de educación para 
los derechos humanos  - Educación 
intercultural 

María José Bournissent (UNL) 8 horas 

Desafios de los derechos humanos para 
la educación superior 

Profa Neri de Barro 
(UNICAMP) 

4 horas 

Prácticas y políticas de educación para 
los derechos humanos – vista guiada a 
la exposión - Mundos Indígenas, que 
fue organizada por indígenas de 5 
etnias.  

Profa. Ana Gomes (UFMG) 2 horas 

Prácticas y políticas de educación para 
los derechos humanos– Organización 

Profa. Maria Guiomar Frota 
(UFMG) 

4 horas 



 

de la información  para la memoria, 
verdad y justicia  

Redes para promover y defender los 
derechos humanos 

Profa. Claudia Mayorga 
(UFMG) 

2 horas 

 TOTAL  34 horas 
 
 
 
1.5   PARTICIPANTES 
 
Mínimo Máximo 
25 60 
 
 
 
1.6  VAGAS PARA AUGM 
 
 
(mínimo uma vaga por Universidade membro): 10 
 
 
 
 

2. Justificativa Acadêmica 
 
2.1. Justificativa: Incluir antecedentes  e fundamentos da proposta.  

A Escola de Verão intitulada Educação para os direitos humanos é uma proposta que ocorre no âmbito da                  
recém criada Cátedra de Direitos Humanos da AUGM, vinculada ao CP de Extensão da AUGM. 

Vivemos em uma sociedade profundamente desigual que apresenta indicadores alarmantes de violência e             
violação de direitos. Uma forma de intervir nessa situação se encontra nas políticas educacionais, no               
investimento ostensivo e efetivo em educação, o que exige a restauração da autoridade do Estado para, no                 
mínimo, atenuar essa realidade. O Estado, além de se constituir como protetor legítimo e como árbitro entre                 
os conflitos que dividem as/os cidadãs/os ou os grupos privados tem a competência de fomentar e construir                 
um sistema educacional capaz de disseminar uma cultura dos direitos humanos. Na maioria dos países               
latino-americanos, a temática dos direitos humanos ganhou saliência, sobretudo, como resposta à extensão             
das formas de violência social e política vivenciadas nas décadas de 1960 e 1970. Contudo, mesmo no                 
contexto de redemocratização persistiu essa grave herança das violações rotineiras nas questões sociais,             
impondo-se uma cultura oligárquica, opressora, que preserva os padrões de reprodução das desigualdades e              



 
da violência que já é abertamente institucionalizada. Na atualidade, vivenciamos um rearranjo dessas forças              
conservadoras com fortes doses de autoritarismo e violência. Contudo, o debate e luta pelos direitos               
humanos e a formação para a cidadania democrática vem ganhando mais espaço e relevância no continente                
por meio de proposições da sociedade civil organizada e de ações governamentais no campo das políticas                
públicas, visando ao fortalecimento democrático. Alguns destaques como a lutas pela igualdade de gênero              
e também o debate sobre interculturalidade são dimensões de destaque na América Latina.  

2.2. Objetivos da Proposta 

Promover a formação em Direitos Humanos com enfoque multidimensional e complexo que envolverá:             
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. Como objetivos específicos apresentamos: Compreender           
e difundir a importância dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e               
democrática; · Contribuir para o fortalecimento de uma cultura de e para direitos humanos; · Propor a                 
transversalidade da educação em direitos humanos, articulando diferentes áreas de conhecimento no            
âmbito. 
 

3. Docentes (os docentes convidados em qualidade de palestrantes deverão ter  o acordo explícito 
do Delegado Assessor da Universidade de origem a efeitos de assegurar o financiamento que 
correspondesse) 

 
 
Nome Universidade à que pertence Curso a cargo 
Profa. Nilma Lino Gomes  UFMG El derecho a la educación y los 

derechos humanos - Educación, 
Derechos humanos y 
Fortalecimiento democrático 

Profa. Flor de María Meza  UDELAR Documentos y tratados 
internacionales de referencia 

Profa. Marlise Matos UFMG Educación para la igualdad de 
género 

Profa. María José Bournissent  UNL Prácticas y políticas de 
educación para los derechos 
humanos  - Educación 
intercultural 

Profa Neri de Barro UNICAMP Desafios de los derechos 
humanos para la educación 
superior 



 

Profa. Maria Guiomar Frota UFMG Prácticas y políticas de 
educación para los derechos 
humanos– Organización de la 
información  para la memoria, 
verdad y justicia  

Profa. Claudia Mayorga UFMG Redes para promover y 
defender los derechos humanos 

Profa. Ana Gomes UFMG Prácticas y políticas de 
educación para los derechos 
humanos – Mundos Indígenas 

 
 
 
 
 

4. Orçamento e Financiamento (Incluir o orçamento detalhado das  atividades e dar conta do 
financiamento  das mesmas) 

 

Observação:  

As despesas de passagem serão custeadas pelas universidades de AUGMG que atuarão na Escuela de 
Veranao; 

A hospedagem dos professores convidados será custeada pela UFMG – universidade receptora; 

Custos com alimentação para os professores convidados serão custeados pela UFMG; 

Divulgação: será realizada pela equipe da UFMG; 

Material para participantes cursistas: responsabilidade da UFMG. 

 

 
 
 


