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ANEXO Ia – MODELO DA PROPOSTA PARA PROJETO    EDITAIS DE EXTENSÃO Nº 10/2018 

E EDITAL PIBIEX Nº 11/2018 

Proposta para o (s) edital (is): (x) Edital 10/2018 Pró-Extensão - Projeto    
(x ) Edital 11/2018 PIBIEX 
 

Título do Projeto 
Educação e Direitos Humanos: o IFRJ em tempos de conservadorismo 

Linha Temática: Direitos Humanos  
(  ) Educação e Educação Inclusiva; (  ) Cultura  e Arte; (  ) Economia Criativa; (  ) 
Promoção da  Saúde; (  ) Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Urbano; (  ) 
Agronegócio, Agroecologia e Desenvolvimento Rural; (  ) Redução das Desigualdades 
Sociais e Combate à Extrema Pobreza;     (  ) Geração de Trabalho e Renda  por meio 
do Apoio e Fortalecimento de Empreendimentos  Econômicos Solidários (EES); (  ) 
Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro; ( x ) Direitos Humanos; (  ) Promoção da 
Igualdade Racial; (  ) Mulheres e Relações de Gênero; (  ) Esporte e Lazer; (  ) Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e/ou Gestão da Informação;                              (  )   
Desenvolvimento Regional: Inclusão Produtiva, Defesa Civil e Acesso à Água Nacional;                 
(  ) Olimpíadas do Conhecimento; (  ) Extensão Tecnológica e Inovação para Inclusão 
Social;               (  ) Meio Ambiente e Recursos Naturais; (  ) Relação entre Estado e 
Sociedade; Juventudes e Participação Social; (  ) Criação de Observatórios e 
Desenvolvimento de Indicadores de Programas e Projetos 

Coordenadora do Projeto 
Pâmella Passos (IFRJ) 
 

Equipe de Colaboradores 
Adriana Facina ( Museu Nacional/UFRJ) 
Adriana Lopes (UFRRJ Campus Nova Iguaçú) 
Ana Paula Salerno (IFRJ Campus Rio de Janeiro) 
Evelyn Morgan Monteiro (IFRJ Campus Arraial do Cabo) 
João Escosteguy (IFRJ Campus Pinheiral) 
João Guerreiro (IFRJ Campus Nilópolis) 
Laize Gabriela Benevides (CDDH/ALERJ) 
Lesliê Vieira Mulico (IFRJ Campus Pinheiral) 
Nivea Andrade (UFF) 

Campus pelo qual o Projeto é proposto 
 

(   ) ARRAIAL DO CABO; (   ) BELFORD ROXO; (   ) DUQUE DE CAXIAS; (   ) ENG. 
PAULO DE FRONTIN; 

(   ) MESQUITA; (   ) NILÓPOLIS; (   ) NITERÓI; (   ) PARACAMBI; (   ) PINHEIRAL; (   
) REALENGO; 

(  ) REITORIA; (   ) RESENDE; (x) RIO DE JANEIRO; (   ) SÃO GONÇALO; (   ) SÃO 
JOÃO MERITI; (   ) VOLTA REDONDA 

Resumo da Proposta 
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O presente projeto visa dar continuidade ao trabalho no campo dos Direitos Humanos 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas em Tecnologia, Educação e Cultura (GPTEC), 

em especial ao projeto de extensão intitulado “Cultura e Direitos Humanos na escola” 

desenvolvido nos anos de 2016 e 2017. Permanecendo com o foco na formação de 

educadores no campo dos Direitos Humanos e afirmando o instituto como local de 

referência para tal, propomos: 1) Realização de um ciclo com 3 palestras formativas na 

temática dos Direitos Humanos, 2) Mapeamento de ações de Direitos Humanos 

desenvolvidas ou em desenvolvimento no IFRJ e 3) Organização e realização de um 

seminário de encerramento que possa dar visibilidade ao mapeamento realizado, bem 

como servir de espaço para o debate sobre o IFRJ como uma instituição promotora de 

Direitos Humanos. Cabe destacar que a temática dos Direitos Humanos, para além de 

ser uma urgência dos tempos atuais no qual o Brasil é o país das Américas que mais 

mata Defensores dos Direitos Humanos (Dados na Anistia Internacional), é também 

uma afirmação da educação democrática frente a um contexto de cerceamentos da 

liberdade de expressão e de golpes a uma educação crítica, em especial executados 

por movimentos tais como o Escola Sem Partido que em pleno século XXI atuam como 

inquisidores dos docentes.  

Palavras Chaves 

Educação, Direitos Humanos, IFRJ, Conservadorismo 

Fundamentação e Justificativa da Proposta 

Segundo relatório da Anistia Internacional publicado em 2017 o Brasil é o país das 

Américas que mais mata defensores de Direitos Humanos. Agregada a esta triste 

realidade, temos os índices de violência contra a população LBGT que aumentam 

significativamente. De acordo com o levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, os 

casos de homicídios LGBTs aumentaram 30% em 2017.  

Outra absurda e vergonhosa estatística diz respeito ao extermínio da juventude negra 

no país. Também segundo dados da Anistia Internacional, dos 56 mil homicídios que 

ocorrem por ano no Brasil, mais da metade são entre os jovens. E dos que morrem, 

77% são negros.  
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Tais dados refletem uma sociedade intolerante e sem respeito a diversidade. Nesse 

contexto o papel da educação, em especial da escola, assume importância fundamental 

para alteração desta realidade.  

Essa constatação se reforça a partir do Curso de atualização em Direitos Humanos que 

tive a oportunidade de fazer durante minha licença capacitação de três meses em 2018. 

Em contato com leituras e projetos de Direitos Humanos da Justiça Global, no Rio de 

Janeiro, e da Front Line Defenders na Irlanda, pude perceber como a educação pode 

atuar na prevenção e combate as violações de DH. 

Nas palavras de Paulo Freire “A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero 

ofende a subjetividade do ser humano e nega radicalmente a democracia” (2009, p. 36). 

Assim, promover um projeto de extensão que afirme os direitos humanos e o respeito a 

diversidade, combatendo o racismo, a homofobia e as mais diversas formas de 

opressão, é atuar em prol da democracia.  

Em 2018 a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. O 

documento escrito após a Segunda Guerra Mundial buscava balizar compromissos e 

ações entre nações, visando a não repetição de horrores como o holocausto. Décadas 

depois assistimos a um contexto brasileiro conservador e violento, no qual a apologia a 

violência, o anseio por vingança e o pouco apreço a democracia tem sido cada vez mais 

recorrentes. 

Também este ano o Brasil completa 50 anos do Ato Institucional número 5 (AI-5). 

Conhecido como o golpe dentro do golpe, tal ação significou um endurecimento do 

regime militar com censuras e perseguições. Mesmo tendo vivenciado esta história 

recente, há em pleno 2018, vozes que clamam o retorno dos militares ao poder 

afirmando que a ditadura não foi um problema. 

Cabe ressaltar que o projeto que apresentamos está em consonância com o Pacto 

Nacional pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz e dos Direitos 

Humanos firmado entre o Ministério da Justiça e Cidadania e o Ministério da Educação 

em 2016. Assim, um projeto que tem por objetivo atuar na formação e na troca de 

saberes no campo dos direitos humanos e educação, visa também fazer frente a esse 

crescente conservadorismo. Proporcionando atividades gratuitas e abertas ao público 

em geral, o referido projeto visa consolidar o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) como uma instituição de referência no campo da 

produção dos direitos humanos. 

 

Objetivos da Proposta 

Objetivo geral: 

- Atuar na formação em Direitos Humanos, voltada para professores das diversas 

disciplinas, contribuindo para superação da realidade de violações de direitos em nosso 

país.  

Objetivos específicos: 

1 – Realizar um ciclo de palestras sobre Direitos Humanos e Educação com três 

encontros de temáticas distintas, proporcionando assim um espaço de aprendizado e 

debate;  

2- Mapear ações em Direitos Humanos realizadas ou em realização no IFRJ;  

3- Produzir um seminário de encerramento do projeto para dar visibilidade ao 

mapeamento realizado, servindo também como espaço de diálogo entre as ações de 

Direitos Humanos na instituição;  

Metodologia e Avaliação da Proposta 

Em reuniões com a equipe de colaboradores do projeto, cruzaremos dados referentes 

as mais recorrentes violações de Direitos Humanos no Brasil, pensando quais temáticas 

podem ser abordadas de forma mais interdisciplinar no cotidiano escolar. Assim, 

definiremos os três temas para a realização do ciclo de palestras. 

Será elaborado um questionário online para registro de ações de Direitos Humanos, 

desenvolvidas ou em desenvolvimento no IFRJ. Tal questionário servirá para realização 

do mapeamento de ações de DH realizada no instituto ao longo dos anos. 

O planejamento e realização do seminário de encerramento do projeto, tem por objetivo 

dar visibilidade ao trabalho realizado, bem como servir de um espaço de diálogo e trocas 

no campo dos Direitos Humanos dentro do IFRJ. 

As palestras e o seminário serão avaliadas por meio de formulário eletrônico enviado 

aos participantes do evento. 
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Relevância e Impacto na Formação Discente 

O projeto apresentado ao ter como foco principal os professores, atuará consolidação 

de uma educação democrática, na medida em que apresentará a realidade de violações 

dos direitos humanos no Brasil, propondo caminhos para sua superação. Assim, ao 

realizar um ciclo de palestras e um seminário, o projeto possibilitará um espaço para 

troca de experiências entre os docentes, fazendo com que seja possível que os direitos 

humanos possam ser pensados no cotidiano escolar, impactando assim, diretamente, 

a vida dos discentes cujos professores participarão das ações.  

Destacamos a importância para nossa instituição na medida em que através da 

realização de um mapeamento de ações de Direitos Humanos desenvolvidas ou em 

desenvolvimento no IFRJ, poderemos cartografar o histórico de resistência e promoção 

de direitos, produzindo assim, outras memórias sobre um espaço que é 

recorrentemente visto como exclusivamente técnico. 

Tendo como pano de fundo o Pacto Nacional pela Promoção do Respeito à Diversidade, 

da Cultura de Paz e dos Direitos Humanos firmado entre o Ministério da Justiça e 

Cidadania e o Ministério da Educação em 2016, nossa ação encontra-se alinhado com 

a missão do IFRJ, bem como suas ações de extensão no campo da superação das 

desigualdades sociais, econômicas e culturais.  

Instituições Parceiras, Relação com a Comunidade Externa e 

Público-Alvo 

Com uma equipe de quatro professores de diferentes Campi do IFRJ (Arraial do Cabo, 

Nilópolis, Pinheiral e Rio de Janeiro) e quatro colaboradoras externas (UFF, UFRJ, 

UFRRJ e CDDH), o projeto prevê uma importante capilaridade entre docentes do 

instituto e da rede pública de ensino em geral. Articulando acúmulos e saberes entre os 

campos da Educação e dos Direitos Humanos, pretendemos subsidiar cada vez mais a 

nós mesmos, professores, para trabalhar a temática dos Direitos Humanos em sala de 

aula. 

Nesse sentido, as três colaborações institucionais ao projeto, a saber: Comissão de 

Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, Justiça Global e Front Line 

Defenders, atuarão na disponibilização de pesquisas e materiais de ponta no campo 
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dos Direitos Humanos, no Brasil e internacionalmente, visto que a Front Line é situada 

na cidade de Dublin na Irlanda. 

Cartilhas, vídeos, dados de pesquisa produzidos, inclusive em diferentes idiomas, 

abrem uma gama de possibilidades para ações a serem desenvolvidas em escolas. 

Desta forma, como apresentado na justificativa do projeto, ao termos como horizonte a 

superação da realidade brasileira que mais mata defensores de direitos humanos e 

população LGBT, bem como sistematicamente pratica o genocídio da juventude negra, 

compreendemos que o projeto atuará em prol de grupos sociais que atualmente se 

encontram em situação de vulnerabilidade, a saber: população negra, população LGBT 

e defensores dos direitos humanos em geral.  

No que tange a comunidade externa, esperamos grande e diversa participação no ciclo 

de palestras, bem como no seminário de encerramento do projeto. Tais atividades serão 

gratuitas e divulgadas nas redes sociais, garantindo assim uma ampla divulgação do 

mesmo. 

Orçamento Detalhado de Custeio 

Descrição Valor Justificativa 

Material gráfico do projeto R$ 500,00 A identidade visual de um 

projeto e seu material 

gráfico são fundamentais 

na divulgação da proposta 

e sucesso da ação. 

Biscoitos, sucos, bolos, 

café e descartáveis para 

coffee break nas palestras 

e no seminário 

R$ 700,00 Alimentação dos 

participantes das palestras 

e do seminário. 

Material de papelaria R$ 300,00 Canetas, pastas, 

etiquetas, papel de 

certificado, cartolina e etc 

para realização das 

palestras e do Seminário 
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Produção de material 

didático (charges e/ou 

história em quadrinhos)  

oriundas dos debates 

desenvolvidos ao longo do 

projeto. 

R$ 500,00 Material a ser usado por 

diferentes professores sem 

suas aulas, multiplicando o 

debate realizado pelo 

projeto. 

Valor total R$ 2.000,00  
 

Produção Acadêmica 

Cabe destacar que devido as ações que vimos desenvolvendo criamos uma página no 

Facebook intitulada “Práticas de Ensino e Direitos Humanos”, assim, tal espaço 

divulgará; 

- O ciclo de palestras; 

- O Seminário do projeto; 

- As charges e/ou história em quadrinhos produzidas; 

Como registro final, pretende-se publicar um artigo analisando teórico-

metodologicamente a experiência do projeto, publicando-o num periódico.  

Cronograma de Execução 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Reuniões para organização 

do ciclo de palestras, do 

mapeamento das ações de 

Direitos Humanos no IFRJ e 

do seminário de 

encerramento do projeto. 

x x x x x x   

Elaboração do questionário 
para mapeamento das 
ações de DH no IFRJ 
 

x x       

Aplicação do questionário 

on-line   

  x x     

Análise dos questionários    x x x    
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Divulgação do Seminário e 

inscrições 

     x x  

Realização do Seminário de 

Encerramento do Projeto e 

apresentação do 

mapeamento 

      x  

Elaboração do relatório de 

prestação de contas 

       x 
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Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018.  

 

                                                          

Pâmella Santos dos Passos 
Matricula Siape- 2577844 

 

 

 


