
 

ANEXO IV 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  

CAMPUS/INSTITUTO 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS 

DOCENTE: FLAVIA MARÇAL 

CARGA HORÁRIA: 34 H E-MAIL:flavia_marcal84@yahoo.com.br 

VAGAS: (especificar curso/campus)20  

FORMATO DE ENSINO: Não presencial  

 

II – METODOLOGIA 

A ementa da disciplina prervê os seguintes conteúdos: Educação, direitos humanos e formação 

para a cidadania. História dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. 

Documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos. Temas transversais, 

projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos. 

Assim, para sua concretização será utilizada a plataforma sigaa para encaminhamento dos textos 
bases e bibliografias complementares.  

A mesma ferramente será utilizada para o envio dos atividaades que consistirá na elaboração de 
resenhas de cada um dos textos referentes as unidades do curso, acrescida de um vídeo gravado 
sobre a importância do tema dos direitos humanos e da ciência em tempos de covid.  

No que tange as atividaades assincronas as mesmas ocorrerão com envio de aulas gravadas pela 
docente sbre os tópicos identificados no conteudo da disciplina, bem como todos os demais 
recursos utilizados. As aulas serão disponibilizadas em canal do Youtube, bem como enviadas para 
os acadêmicos através do grupo de mensagens instantâeas a ser criado após a fianlização das 
matrículas.  

Quanto as atividades síncronas será realizada uma live no canal do nstagram do Projeto TEA 
tratando da temática de ditreitos Humanos e Políticas Pùblicas no campo da Inclusão na semana 
do dia 21 de setembro em que se comemora o dia nacional de luta pelos direitos da pessoa com 
deficiência. Além destas outras lives poderá ocorrer como mecanismo de participação e interação 
dos alunos entre si (a través do chat da live0 e com outras pessoas do publico aberto participante.  
Além disso, durante o período de atendimento aos aunos as atividades tambéms erão sincronas 
de modo a atender de modo mais rápido possível as demandas realizadas.  

 

III- PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A nota final do aluno considerará: 

1- Entrega da resenha referente aos 4 textos da disciplinas (3 pontos) 
2- Participação e interação na live do curso no dia 21 de semtebro de 2020 (2 pontos) 
3- Entrega da resenha referente aos 2 filmes que serão objetos do curso (2 pontos) 



4- Postagem no instagram @Educa_DH criado para que os alunos através do mecanismo de 
repostagem compartilhem e criem em concieto de trabalho colaborativo  vídeos e postagens 
sobre direitos humanos. A cada semana um tema será escolhido para que os alunos 
pesquisa e repostem.  (3 pontos) 
 

 

 

IV – VALIDAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

 

 

A validação da frequência poderá ocorrer tanto nas atividades síncronas como nas assíncronas. 
As freqüências das atividades assíncronas serão computadas através do acesso à tarefa 
disponibilizada no SIGAA. Quanto as atividades realizadas em tempo real (síncrona), as 
frequências serão computadas conforme a lista de presença que aparecerá no chat da live. 

As demais atividades assincronas serão computadas por: 

1- Acesso ao youtube (visualizações, curtida e comentário) 
2- Acesso ao intagram da discipina @Educa_DH (com repostagem) 
3- Entrega das resenhas 

 

.  

V – ATENDIMENTO VIRTUAL EXTRA CLASSE 

O horário de atendimento da turma priorizará o atendimento através de aplicativo de mensagens 
instantâeas (whatsapp), sendo criado grupo de alunos e disseminado o conteúdo da disicplina tanto 
pela plataforma do SIGAA quanto pelp Google Meet.  

 

Na turma de Zootecnia, o horário estabelecido para o atendimento on line será nos dias de terça 
feira de 11:30 a 13:30 horas. 

 

VI – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

Bibliografia básica 

 

CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et al. Educação em direitos 

humanos e formação de professores/as. São Paulo: Cortez, 2013.  

 

SOARES, Maria Victória de Mesquita Benevides. Cidadania e Direitos Humanos. Cadernos de 

Pesquisa, São Paulo/SP, n. 104, p. 39-46, 1998. Disponível em: 

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/715.  

 

PAIVA, Angela Randolpho. (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos. Rio 

de Janeiro: Pallas, 2012.  

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/715


Bibliografia complementar  

ANDRADE, Marcelo. É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes para se 

justificar o direito de formar-se como humano. Educação, Porto Alegre/RS, v. 36, p. 21-27, jan./abr. 

2013. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/12294/8736 .  

 

BRASIL. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). Brasília: SEDH/PR, 2010. Disponível 

em: . Acesso em: 14 mar. 2016. _____. Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Diário Oficial [da] República Federal 

do Brasil, Poder executivo, Brasília, DF, 31 maio 2012. Seção 1, p. 48. Disponível em: 

www.planalto.gov.br 

 

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Direito à educação, diversidade e educação em direitos 

humanos. Educ. Soc. [online]. 2012, vol.33, n.120, pp.715-726. ISSN 0101-

7330.  https://doi.org/10.1590/S0101-73302012000300004. 

 

FERNANDES, A. V. M.; PALUDETO, M. C. Educação e direitos humanos: desafios para a escola 

contemporânea. CEDES, São Paulo, v. 30, n. 81, p. 233-249, maio/ago. 2010 Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n81/a08v3081.pdf  

 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e Direitos Civis e Políticos. Sur - 
Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo vol.1, n.1, p. 20-47, jan./jun. 2004. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452004000100003 

 

 

VII – CRONOGRAMA DE AULAS PLS/2020 

Encontro

s 

Conteúdo Ministrado Formato de Atividade/Ferramenta de 

TIC 

15.09 Apresentação do plano de ensino da 

disciplina. Unidade 1. História dos 

direitos humanos e suas 

implicações no campo da cidadania: 

Documentos nacionais e 

internacionais sobre direitos 

humanos 

 

Assincrona/vídeo no youtube (link 

disponibilizado pelo sigaa) 

22.09 Live sobre Direitos Humanos e 

Inclusão 

Sincrona/ instagram. Participação ao vivo 

dos alunos no chat da live.  

29.09 Unidade 2. Estado Democrático de 

Direito e sua formação. 

Assincrona/vídeo no youtube (link 

disponibilizado pelo sigaa) 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/12294/8736
http://www.planalto.gov.br/
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CANDAU,+VERA+MARIA+FERRAO
https://doi.org/10.1590/S0101-73302012000300004
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n81/a08v3081.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452004000100003


 

06.10 Unidade 3. Direitos Humanos x 

Direitos Fundamentais: a 

importância da Constituição  

 

Assincrona/vídeo no youtube (link 

disponibilizado pelo sigaa) 

13.10 Entrega resenhas. Nap 1 Sincrona/ whatsapp Atendimento on Line 

dos Alunos  

20.10  

Unidade 4. O sistema tributário e os 

direitos humanos 

 

Assincrona/vídeo no youtube (link 

disponibilizado pelo sigaa) 

27.10 Unidade 5. Mecanismos e 

Instituições de Defesa dos Direitos: 

a cidadania na prática. 

 

Assincrona/vídeo no youtube (link 

disponibilizado pelo sigaa) 

03.11 Entrega resenha filmes: NAP 2 Sincrona/ whatsapp Atendimento on Line 

dos Alunos  

10.11 Unidade 6. Temas transversais, 

projetos interdisciplinares e 

educação em direitos humanos. 

 

Assincrona/vídeo no youtube (link 

disponibilizado pelo sigaa) 

10.11 Fianlização projeto Intagram 

@Educa_DH 

Sincrona/ reunião no google meet de 

finalização da disciplina   

 

 

 


