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1. Identificação
1.1. Unidade Acadêmica: Pró-reitoria de graduação
1.2. Curso(s):
1.3. Nome da Disciplina: Educação em direitos humanos

Código: PRG0004

1.4. Professor(a):
1.5. Caráter da Disciplina: ( ) Obrigatória ( X ) Optativa
1.6. Regime de Oferta da Disciplina: ( X ) Semestral ( ) Anual
1.7. Carga Horária (CH) Total: 64h
CH Teórica: 64h

( ) Modular
CH Prática:

2. Justificativa
A Educação em Direitos Humanos é um dos eixos fundamentais do direito à educação e refere-se ao
uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de
promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de
responsabilidades individuais e coletivas. Portanto, cabe aos sistemas de ensino e suas instituições a
efetivação da Educação em Direitos Humanos em todos os cursos de graduação, pois trata-se de
uma necessidade orientada pela ProGrad UFC e pelo MEC.
3. Ementa
Direitos Humanos, democratização da sociedade, cultura e paz e cidadanias. O nascituro, a criança e
o adolescente como sujeitos de direito: perspectiva histórica e legal. O ECA e a rede de proteção
integral. Educação em direitos humanos na escola: princípios orientadores e metodologias. O direito
à educação como direito humano potencializador de outros direitos. Movimentos, instituições e
redes em defesa do direito à educação. Igualdade e diversidade: direitos sexuais, diversidade
religiosa e diversidade étnica. Os direitos humanos de crianças e de adolescentes nos meios de
comunicação e nas mídias digitais.
4. Objetivos – Geral e Específicos
Socializar os conteúdos pertinentes aos Direitos Humanos, democratização da sociedade, cultura,
paz e cidadanias, viabilizando condutas pessoais e profissionais de acordo com os preceitos.
5. Descrição do Conteúdo/Unidades
Carga Horária
Direitos Humanos, democratização da sociedade, cultura e paz e cidadanias.
8
O nascituro, a criança e o adolescente como sujeitos de direito: perspectiva
8
histórica e legal.
O ECA e a rede de proteção integral.
8
Educação em direitos humanos na escola: princípios orientadores e
8
metodologias.
O direito à educação como direito humano potencializador de outros direitos.
8
Movimentos, instituições e redes em defesa do direito à educação.
8
Igualdade e diversidade: direitos sexuais, diversidade religiosa e diversidade
8

étnica.
Os direitos humanos de crianças e de adolescentes nos meios de comunicação e
8
nas mídias digitais.
6. Metodologia de Ensino
Os trabalhos serão desenvolvidos através do estudo sistemático dos temas que se dará na forma de
aulas expositivas, leitura de textos, seminários e dinâmicas de grupo.
7. Atividades Discentes
Textos para leitura, dinâmicas de grupo, seminários.
8. Avaliação
A avaliação do rendimento escolar se dará através de avaliações parciais e seminários.
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