CHAMADA PÚBLICA II FORMAÇÃO TELEPRESENCIAL EM
DIREITOS HUMANOS
AGOSTO /2019

A Diretoria de Políticas de Promoção e Educação em Direitos Humanos da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDESE e a Faculdade de
Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais Campus Belo Horizonte,
promovem para estudantes e profissionais da área de direitos humanos que queiram
participar da II Formação em Direitos Humanos, na modalidade Telepresencial
de ensino.

Alinhados ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos/PNEDH, a
educação prática e teórica em direitos humanos para estudantes e profissionais
constitui-se um dos principais âmbitos de atuação da Diretoria de Promoção e
Educação em Direitos Humanos da SEDESE. Nesse contexto, a Formação
Telepresencial tem como objetivo trazer a discussão grandes temas de direitos
humanos, promover a ressignificação do seu conceito e promover a cultura da paz,
por meio de ações de educação e promoção em direitos humanos. Dentre os temas
a serem trabalhados nesse processo formativo, destaca-se a relação entre direitos
humanos e o Estado, a compreensão do papel da sociedade civil na proteção
desses direitos e análise temática de alguns direitos específicos.

Desta forma, pretende-se levar ao interior do Estado de Minas Gerais a discussão
em direitos humanos promovida por meio da metodologia Telepresencial.

Início: 17 de setembro de 2019
Término das aulas: 26 de novembro de 2019
Semana de conclusão do curso: 09 à 13 de dezembro (Semana Estadual de
Direitos Humanos).

Público Alvo: Estudantes e profissionais que atuem transversalmente com a pauta
dos direitos humanos.

Dia/horário: Reuniões quinzenais, às terças-feiras, das 09h00min às 12h00min.
Observação: ocasionalmente poderão ocorrer encontros em menor intervalo, de
acordo com a demanda do Curso. Porém, estas datas serão agendadas com
antecedência junto aos participantes.

Suporte aos cursistas via Plataforma Moodle: Os materiais disponibilizados pelos
professores/as serão inseridos na plataforma Moodle, além de materiais Bônus e
registro das atividades Avaliativas. Considerando que as aulas serão realizadas via
UAITEC, as aulas também serão gravadas e disponibilizadas no espaço da
Plataforma. Caso ocorra algum imprevisto com a unidade UAITEC no dia da
transmissão, os cursistas daquela unidade poderão assistir a aula na plataforma,
sendo contabilizada a frequência.

Local: Na UAITEC descrita no comprovante de inscrição

Vagas: 25 vagas por unidade UAITEC em funcionamento

Carga Horária: 30 horas
Certificação: Apenas serão conferidos certificados de participação àqueles
presentes em pelo menos 60% das reuniões e que executarem e forem aprovados
nas atividades avaliativas.

REGULAMENTO DO CURSO
1 SOBRE O CURSO
1.1 O curso é realizado na modalidade de Telepresencial, via videoconferência pelas
Universidade Aberta Integral de Minas Gerais.
1.2 O cursista deverá comparecer na Unidade UAITEC descrita no comprovante de
inscrição, conforme datas e horário previstas no calendário.

1.3 Para obter a certificação o cursista deverá obter no mínimo 60% de frequência e
realizar as atividades avaliativas que contemplará o cronograma da Semana
Estadual de Educação em Direitos Humanos. O cursista ou grupo de cursistas
deverá/ão elaborar uma atividade a escolha (Cine, Roda de Conversa, Blitz
Educativa, Palestra e Cortejo) para compor a programação da Semana Estadual
de Direitos Humanos. Propõe-se 5 (cinco) modelos de atividade e o cursista ou
grupo de cursistas deverá escolher um dos modelos para executar,
considerando sua realidade de atuação.
1.4 A aprovação no curso, segundo critérios definidos neste regulamento, dá direito
à obtenção do certificado de conclusão de curso, fornecido pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE e Faculdade de Educação da
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.

1.5 O Cursista deverá se atentar às orientações constantes nas atividades
avaliativas visando atender os requisitos para obtenção do certificado.
1.6 Os casos omissos neste Regulamento deverão ser discutidos pela Coordenação
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE.

INSCRIÇÃO

As

inscrições

deverão

ser

feitas

http://www.social.mg.gov.br/sistemas/sisepdh/capacitacao/inscricao/

pelo

link

Código da

Capacitação: SEDPAC472

VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Após a realização da inscrição o cursista receberá por e-mail um novo link contendo
o regulamento do curso além do termo de aceite e responsabilidade, na qual deverá
marcar a OPÇÃO SIM, do referido termo, demonstrando estar ciente e de acordo
com as regras e responsabilidades de participação no curso.

ANEXO I – CRONOGRAMA

TEMAS
Teoria Geral dos Direitos Humanos e Direito Internacional dos
Direitos Humanos
Educação e Promoção em Direitos Humanos

DATA
17/09/2019
01/10/2019

Módulo II – Tutelas Específicas Em Direitos Humanos
Direitos das Crianças e do Adolescente e Juventude
15/10/2019
Direitos das Pessoas Idosas e Pessoa com Deficiência
29/10/2019
Direito das Mulheres e LBGT
05/11/2019
Direitos Étnicos Raciais e Direito à Diversidade Religiosa
19/11/2019
Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas & Direitos Dos Migrantes,
Refugiados e Apátridas.

26/11/2019

Atividade Avaliativa (Semana Estadual de Direitos Humanos)

09 à 13 de
dezembro

OBS: As datas e os temas dos encontros poderão sofrer alterações, que serão
avisadas aos participantes com a devida antecedência.

