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EDITAL Nº 01/2020 

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM DIRETITOS HUMANOS – CAMPUS CURITIBA II/FAP 
 

O Centro de Educação em Direitos Humanos  da 
Unespar/ campus Curitiba II-FAP, respondendo a 
suas atribuições, TORNA PÚBLICO a oferta das 
disciplinas optativas de Educação em Direitos 
Humanos, Cidadania e Diversidade I (EDH I - 
34h) e de Educação em Direitos Humanos, 
Cidadania e Diversidade II (EDH II - 34h) para o 
segundo semestre de 2020, na modalidade 
remota, bem como os procedimentos de matrícula 
a estudantes do campus Curitiba II que se 
interessem em cursar as referidas disciplinas, 
válidas como OPTATIVAS a todos os cursos 
conforme aprovado pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Unespar e previsto nos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Artes 
Cênicas, Artes Visuais, Cinema, Dança, Música, 
Música Popular, Musicoterapia e Teatro. 

 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS OPTATIVAS OFERTADAS PELO CEDH 

EDH I (34h) E EDH II (34h) 
2020-2 – MODALIDADE REMOTA 

1. Disciplinas Ofertadas: 
 

DISCIPLINAS ABORDAGEM DA DISCIPLINA DATAS E HORÁRIOS ENCONTROS 
Educação em Direitos Humanos I – 34h 
 
Coord. - Profa. Patrícia Melo 

Nesta disciplina vamos refletir sobre os 
fundamentos dos Direitos Humanos e o 
exercício da cidadania, com ênfase na 
educação ambiental e na 
sustentabilidade, tendo como foco os 
marcos legais nacionais e 
internacionais. Vamos desenvolver 
projetos interdisciplinares sobre 
questões  socioambientais inseridas no 
cotidiano da comunidade acadêmica e 
que estimulem o desenvolvimento da 
consciência crítica. 

* A disciplina de EDH I será 
desenvolvida através de 7 encontros 
por videoconferência, no mês de 
outubro, das 10h às 12h, concentrados 
nas seguintes datas:  
07/10 (4af.)                      21/10 (4af.) 
08/10 (5af.)                      22/10 (5af.) 
19/10 (2af.)                      23/10 (6af.) 
20/10 (3af.)  
 
* As demais horas serão destinadas à 
elaboração de Projeto 

Educação em Direitos Humanos II – 34h 
 
Coord. - Profa. Ludmila Veloso 
 
Outrxs Docentes que colaboram com a 
disciplina: Princesa Ricardo Marinelli, 
Danilo Silveira, Noemi Ansay, Flávia 
Gisele Nascimento 

Nesta disciplina, teremos como ponto 
de partida a promoção de formação 
universitária comprometida em erradicar 
toda forma de violência e discriminação, 
fortalecendo o processo de validação 
das diversidades como política 
socioeducacional. Tal interesse 
impulsiona a reflexão conceitual, ética e 
política a respeito de populações 
vulneráveis em busca de combater a 
violência e o preconceito contra estas 
populações, colaborando para a 
desnaturalização da discriminação por 
motivo de diferenças étnico-raciais, de 
identidade de gênero e sexualidade, 
pelo envelhecimento e pelas diferenças 
físicas, intelectuais, sensoriais e/ou 
comportamentais entre as pessoas. 
Neste semestre, diante do contexto da 

* A disciplina de EDH II acontecerá por 
videoconferência, às terças e quintas, à 
noite, nas seguintes datas: 
 
ETAPA 1, das 19:30 às 21:15 
22/09 (3af.)                      24/09 (5af.) 
29/09 (3af.)                      01/10 (5af.) 
06/10 (3af.)                      08/10 (5af.) 
 
ETAPA 2: das 19:30 às 22:00 
20/10 (3af.)                      22/10 (5af.) 
27/10 (3af.)                      29/10 (5af.) 
 
ETAPA 3: das 19:30 às 21:15 
03/11 (3af.)                      05/11 (5af.) 
10/11 (3af.)                      12/11 (5af.) 
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pandemia do novo coronavírus, 
organizamos a disciplina em três 
momentos articulados: 
1. Numa primeira etapa, xs 
professores da disciplina conduzem 
uma contextualização da produção 
teórica, artística e ativista nos campos 
das relações étnico-raciais, de gênero e 
sexualidade, pessoas com deficiência e 
envelhecimento. 
2. Num segundo momento, 
acontece mais uma edição do “Direitos 
humanos em rede”, em que teremos 
convidadxs para debater temas 
específicos dentro das questões das 
populações elaboradas na etapa um. 
(Este momento da disciplina é aberto a 
toda a população interessada). 
3. Finalizando a disciplina, 
teremos um “laboratório de futuros”, no 
qual, partindo das problemáticas 
levantadas nas etapas anteriores, 
procuraremos criar juntxs estratégias de 
ação na direção de erradicar as 
violências advindas do desrespeito à 
diferença. 

 
2. Orientações e procedimentos para requerer matrícula: 
 
I. O período de matrícula nas disciplinas de EDH I e de EDH II para o segundo semestre de 
2020 estará aberto de 24 de Agosto a 13 de Setembro de 2020.  
 
II. Preencher o formulário online disponível no endereço eletrônico: 
https://forms.gle/uh8L5a2npbSo5m6N6 
 
III. Uma disciplina não é pré-requisito para a outra. Você pode solicitar sua inscrição em EDH I, 
EDH II ou em ambas. 
 
IV. Na modalidade remota, não há limite de vagas para cada curso, todavia apenas solicite sua 
inscrição com a certeza de seu interesse e disponibilidade em cursar a(s) disciplina(s). 
 
V. A homologação das inscrições e as orientações sobre a plataforma usada para os encontros 
por videoconferência será divulgada no dia 16 de Setembro no link do CEDH na página do campus 
Curitiba II da Unespar: http://fap.curitiba2.unespar.edu.br/assuntos/cedh 
 
 

Divulgue-se. 
 

Curitiba, 24 de agosto de 2020. 
 
 

 
Profa. Dra. Andréa Sério Bertoldi 

Coordenação 
Centro de Educação em Direitos Humanos – CEDH | Unespar 

 


