
Campus: Capanema

Disciplina: Políticas e Fundamentos para Inclusão e Direitos Humanos

Carga horária teórica: 24 horas

Carga horária prática: Não Há

Carga horária total: 24 horas

Ementa: 
Estudos atuais,  pesquisas  e  debates  sobre as políticas e fundamentos para a inclusão social,  das
pessoas  com  deficiência,  pessoas  com  necessidades  educacionais  específicas.  Os  discursos  da
inclusão, as pesquisas, as políticas educacionais e os contextos educativos e do trabalho. Inclusão
social e Direitos Humanos. Os direitos humanos como processo de evolução social. Mecanismos de
proteção aos direitos humanos nos planos interno e internacional. Organização social para a garantia
dos direitos humanos.

Objetivo

 Geral:
Propiciar, aos especialistas,  o estudo e debate da produção da pesquisa e das políticas e fundamentos
da inclusão e dos direitos e humanos e sua influencia no desenvolvimento sustentável.
 
Específicos
Compreender os discursos sobre a a inclusão e os direitos humanos no Brasil e no mundo, destacando
os aspectos históricos, políticos, psicológicos, sócio culturais e pedagógicos.

Discutir as políticas e as propostas oficiais para a inclusão e direitos humanos e as repercussões para a
organização e a constituição dos serviços de apoio para a garantia e promoção da inclusão social.

Analisar  as  diretrizes  políticas  e  pesquisas  acerca  da  inclusão  e  direitos  humanos  e  as
contribuições/desafios para a sociedade atual.

Programa:
Diretrizes políticas atuais sobre Direitos Humanos;
Direitos humanos,  democratização da sociedade e participação popular;
Pessoas com deficiência e inclusão: Aspectos Históricos e Políticos Educacionais;
Desafios  e  perspectivas  para  a  garantia  dos  direitos  Humanos  na  pesperctiva  da  inclusão  e
desenvolvimento social.

Estratégia de ensino
A disciplina será desenvolvida a partir  do estudo e da discussão da bibliografia ou pesquisa,  que
permitam aos especialistas o reconhecimento e a articulação entre a teoria e os contextos sociais.
Serão utilizadas a leitura e a discussão dos textos, aulas expositivas, dialogadas escritas individuais
sobre a aula, problematização e discussão sobre os temas propostos.

Avaliação

A avaliação será realizada por meio de sínteses individuais dos alunos, por meio da participação dos
debates   onde  deverão  apresentar  suas  ideias  e  apropriação  dos  conceitos  e  dos  estudos
desenvolvidos na disciplina. Elaboração de um resumo expandido sobre a proposta da disciplina.



Bibliografia básica:

SILVA, Aida Maria Monteiro; TAVARES, Celma. El papel de la educación en derechos humanos en la 
formación de una ciudadanía activa. Revista Interamericana de Educación para la Democracia,  v. 3, 
n. 1, p. 95-107, abr. 2010. Disponível em: 
<http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/ried/article/
view/619/715>. Acesso em: 08 ago. 2017.

BRASIL.  Presidência  da  República.  Secretaria  Especial  dos  Direitos  Humanos.  Plano  Nacional  de
Educação em Direitos Humanos. Brasília: MEC/SEDH, 2006

______. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 5. tir. atual. Brasília: MEC/SEDH, 2009.

______. Programa Nacional de Direitos Humanos 1. Brasília: SEDH/MJ, 1996

BENEVIDES,  Maria  Victoria.  Educação  em  direitos  humanos:  de  que  se  trata.  Formação  de
Educadores. Desafios Formação de Educadores. Desafios e Perspectivas e Perspectivas. S. Paulo:
UNESP, p. 309-318, 2003.

MENDES, E.G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista Brasileira Educação.
2006; 11(33): 387-405

ORQUIZA-DE-CARVALHO, L. M.; CARVALHO, W. L P. A interação universidade escola e as "invasões do 
sistema no mundo da vida". In: Anais da 29ª Reunião Anual da Anped: Educação, Cultura e Conheci-
mento na Contemporaneidade. Rio de Janeiro: Anped, 2006. p. 0-14 http://www.anped.org.br/reuni-
oes/29ra/trabalhos/trabalho/gt08-2614--int.pdf. Acesso em: 10/02/2016

VIOLA, Solon. Políticas de educação em direitos humanos. In: SILVA, Aida; TAVARES, Celma. Política e
fundamentos da educação em direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2010. p.15-40

Bibliografia complementar:
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Nota:  novas referências poderão ser acrescentadas/ substituídas no desenvolvimento da disciplina
para atender ao interesse dos alunos e as demandas constituídas a partir das discussões e estudos na
disciplina. 


