
 
ANEXO 2 

SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREIT OS HUMANOS 
 
 

DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À SE CRETARIA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Nome do Programa:  0670 – Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços De                  
Proteção A Pessoas Ameaçadas 

1402 – Educação em Direitos Humanos e 
                                   1404 – Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa – Nacional. 
 
Programa Atende a : 
� Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal 
� Entidade privada sem fins Lucrativos 
 
Critérios de Seleção : 
Técnicos: Critérios técnicos de seleção em conformidade com o item 10 do Edital de Chamada 
Pública n°. 01/2011 – SDH/PR.  
Objetivos: Consonância com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006), com o 
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3 e com as orientações das Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Educação em Direitos Humanos (no prelo). Serão priorizadas as 
propostas a serem desenvolvidas nas áreas de Educação e Mídia, Educação Não Formal e 
Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança e que incitem a implementação 
de práticas inovadoras em relação à temática Educação em Direitos Humanos, pessoa Idosa e a 
população Lésbicas, Gays, Bissexuais ,Travestis  e Transexuais. 
 
Ação Orçamentária: Capacitação em Direitos Humanos - Nacional 
 
Requisitos:   
1. Deve apresentar somente a Proposta no SICONV por meio de preenchimento das abas “Dados, 
Programas, Anexos e Projeto Básico /Termo de Referência”, sendo que, o Plano de Trabalho que 
é composto pelas abas “Cronograma Físico, Cronograma de Desembolso e Plano de Aplicação 
Detalhado” somente deverá ser preenchido após aprovação do Projeto Básico e/ou Termo de 
Referência, conforme o objeto exigir e informações abaixo: 

VALOR 
AÇÃO OBJETO DO 

PROGRAMA 

PRAZO DE 
EXECUÇÃ

O MÍNIMO MÁXIMO 

DISTRIBUIÇÃO 
DOS RECURSOS 

Capacitação 
em Direitos 
Humanos - 
Nacional 

Capacitação 
de 
profissionais 
e/ou 
lideranças 
comunitárias 
em Educação 
em Direitos 
Humanos  

Nov./11 
a Nov./12 

100.000,00 

 
200.000,00 

 
100% custeio 

 

 
2. As propostas encaminhadas por órgãos da administração federal, caso em que o instrumento 
utilizado será Termo de Cooperação, deverão ser apresentadas em meio físico e digital (CD 
Rom), nos prazos estabelecidos no item 15, em envelope lacrado, contendo a seguinte descrição 
e endereço: 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011 – SDH/PR 
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 
SCS Q. 9, LOTE C, ED. PARQUE CIDADE CORPORATE, TORRE A, 9º. ANDAR, SALA 903-A 
BRASÍLIA-DF 
CEP: 70.308-200 



 
Objetivos:  
Capacitar grupos de profissionais e de representantes do movimento social que se destacam pela 
possibilidade de aplicação dos conceitos, princípios e valores de direitos humanos no exercício 
cotidiano de suas funções ou pela habilidade de que já dispõem para multiplicar os conhecimentos 
adquiridos, visando a que contribuam para a construção de uma cultura de paz, de tolerância e de 
valorização à diversidade.  
 
Metodologia de trabalho: 
A ação de Capacitação em Educação em Direitos Humanos prevê como metodologia de trabalho 
o desenvolvimento de oficinas, cursos, seminários, ciclo de palestras, etc., em consonância com 
as orientações do Plano Nacional de Educação em Direitos (2006), com o Programa Nacional de 
Direitos Humanos – PNDH 3 e com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais de 
Educação em Direitos Humanos (no prelo). 
Como sugestões de temáticas a serem trabalhadas na ação de Capacitação em Educação em 
Direitos Humanos, destacam-se: 
a) Realidade à luz dos direitos humanos: desigualdades/igualdade; diversidade; 
exclusão/discriminação; memória histórica; história das lutas populares; fenomenologia dos 
sujeitos de direitos humanos; elementos para a compreensão da realidade; metodologia de 
análise da realidade; territorialidade: o local, o nacional e globalização; espaços organizativos; 
instituições e sua história, o direito a livre orientação sexual e identidade de gênero, o direito a um 
envelhecimento digno; entre outros. 
b) História dos direitos humanos: revoluções modernas e afirmação dos direitos civis; a crise 
social e a afirmação dos direitos econômicos e dos trabalhadores; a formação da ONU e OEA; o 
contexto da promulgação dos atos e instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos; 
as lutas por direitos na segunda metade do século XX no mundo, no Mercosul e no Brasil; a luta 
contra a ditadura; formação das organizações de direitos humanos no Brasil; o processo 
constituinte; luta por legislações protetivas dos direitos humanos no Brasil; ciclo social da ONU; 
globalização x nacionalismos e direitos humanos; Conferência de Viena; o impacto do 11 de 
setembro; Fórum Social Mundial; novos colonialismos; os Princípios  de Yogyakarta, os PNDHs, o 
Plano de Enfrentamento a Violência contra a Pessoa Idosa, e outros aspectos da história 
brasileira recente. 
c) Concepções e fundamentos dos direitos humanos: concepção metafísica, liberal, positivista, 
histórico-crítica e outras de direitos humanos; princípios dos direitos humanos; características dos 
direitos humanos: universalidade, interdependência e indivisibilidade, além de outras; relação dos 
direitos humanos com a moral, com o direito e com a política; dignidade humana e direitos 
humanos, o Estado laico; teoria das necessidades e direitos humanos; mínimo social e direitos 
humanos; concepção de direitos humanos defendida pelos diversos atores e agentes sociais e 
institucionais; direitos de cidadania, entre outros. 
d) Instrumentos e mecanismos de proteção dos direitos humanos: Declarações de Direitos 
Humanos da ONU e da OEA; Pactos e Convenções internacionais (ONU e OEA); Constituição 
Federal e principais legislações protetivas dos direitos humanos (nos vários direitos e sujeitos), 
Sistema Global e Regional de Proteção; formas de acesso; casos brasileiros; relatórios de 
monitoramento de compromissos internacionais; direitos humanos e políticas públicas; controle 
social de políticas públicas (conselhos de direitos); programas e planos de direitos humanos 
(gerais e temáticos), jurisprudência que reconhece os direitos da população LGBT, marcos legais 
de garantia de direitos da Pessoa Idosa; entre outros. 
e) Atuação em direitos humanos: missão e atuação de movimentos e organizações referenciais 
em direitos humanos; defensores de direitos humanos; metodologia de trabalho em direitos 
humanos; monitoramento de políticas à luz dos direitos humanos; sistematização de práticas em 
direitos humanos; formas de ação das posições contrárias aos direitos humanos; atuação no 
ensino, pesquisa e extensão acadêmica em direitos humanos, na área da Gerontologia, papel dos 
órgãos públicos na defesa dos direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos; entre outros 
aspectos. 
f) Sujeitos dos direitos humanos: os movimentos sociais e os direitos humanos; as lutas por 
identidade e por direitos; generalismo x especificação do sujeito de direitos; crítica à concepção 
abstrata de sujeito; emancipação x libertação; papel da denúncia da violação e da preservação da 
memória das vítimas na construção de agendas de direitos humanos; agendas dos sujeitos e 
relação com políticas institucionalizadas; criminalização e desmoralização das lutas por direitos; 
entre outros. 
g) Concepções e fundamentos da educação em direitos humanos: história da educação em 



direitos humanos na América Latina; história da educação em direitos humanos no Brasil; a 
educação em direitos humanos e as lutas sociais; a educação em direitos humanos e as políticas 
públicas; processo de elaboração do PNEDH; concepções e princípios da educação em direitos 
humanos; concepção e princípios da educação em direitos humanos em cada área (educação 
básica, ensino superior, educação não formal, educação dos agentes do sistema de justiça e 
segurança, educação e mídia). 
h) Fundamentos metodológicos da educação em direitos humanos: fundamentos metodológicos; 
metodologia e conteúdo na educação em direitos humanos; competências e atitudes próprias da 
educação em direitos humanos; relação entre projetos político-pedagógicos e práticas de 
educação em direitos humanos; educação em direitos humanos e currículo; educação em direitos 
humanos e processos populares de formação; pautas e estratégias pedagógicas para a educação 
em direitos humanos, ética nas relações humanas; entre outros. 
i) Projetos pedagógicos e educação em direitos humanos: compreensão de projeto político-
pedagógico; processos de elaboração e relação com a educação em direitos humanos; definição 
de prioridades e formas de abordagem; organização concreta na dinâmica institucional educativa; 
formação de agentes educadores/as, compromissos estratégicos e prioridades imediatas; entre 
outros. 
j) Planejamento de ações de educação em direitos humanos: planejamento estratégico e 
situacional; estruturação de planos de ensino e de formação; organização e planejamento de 
oficinas, aulas, seminários, experiências vídeo-fonográficas e novas tecnologias e outras formas 
de efetivação da educação em direitos humanos; esclarecimento sobre fontes de financiamento; 
exercício de elaboração de planos concretos; entre outros.  
l)  
 
Resultados esperados:  Profissionais e lideranças comunitárias capacitados em Educação em 
Direitos Humanos, Direitos Humanos de Pessoas Idosas, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais. 

 

Observações: Os projetos deverão ser apresentados em uma das seguintes áreas:  

1. Educação em Direitos Humanos; 

2. Direitos da Pessoa Idosa; 

3. Direitos da População LGBT 

4. 4. Mídia e Direitos Humanos 

 


