
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:  LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: NÃO CONTEMPLA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [ ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 40h/r PRÁTICA:  EaD
1
: 0h/r 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 aulas 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 

DOCENTE RESPONSÁVEL: PAMELA KARINA DE MELO GOIS 

 

EMENTA 
 
 Estudar a evolução dos direitos humanos, seus principais conceitos e problemáticas, 
como o relativismo e universalismo. Refletir sobre os princípios pedagógicos e metodológicos 
que norteiam uma educação aos Direitos Humanos nos diferentes espaços educativos para a 
difusão de uma cultura de justiça, paz e tolerância e para a formação de sujeitos de direitos. 
Conhecer as políticas públicas de educação em direitos humanos para a educação formal e 
não formal. 
 

OBJETIVOS 
Geral: 

Desenvolver a formação de sujeitos para a defesa e proteção da dignidade humana, 
compreendendo a escola como espaço privilegiado na construção de uma cultura de respeito 
aos direitos da pessoa humana. Projetos e práticas educativas promotoras da cultura de 
direitos. Educação e direitos humanos frente às políticas neoliberais. 

Específicos: 

- Conhecer e divulgar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos junto à 

comunidade; 

- Compreender a relação entre educação, direitos humanos e cidadania; 

- Refletir sobre a construção dos direitos humanos em seus pressupostos políticos, históricos, 

tensões e perspectivas na criação da cultura de direito nas sociedades contemporâneas. 

- Desenvolver abordagens práticas de propostas pedagógicas voltadas para a educação 
infantil, ensino fundamental e médio. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 1. Educação e direitos humanos 
1.1 A produção histórica dos direitos humanos; 
1.2 Políticas públicas em direitos humanos; 
1.3 Democracias, representação e participação. 

EaD [ ] Presencial [X] 

2 2. Direitos humanos, diversidades socioculturais e formação 
docente 
2.1 Inclusão da perspectiva da diversidade sexual e de 
gênero na educação e na formação docente; 
2.2 As diversidades etnicorraciais na formação docente sob a 

EaD [ ] Presencial [X] 

                                                 
1  Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapasse 20% (vinte 

por cento) da carga horária total do curso, observar o cumprimento da Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.  



ótica dos direitos humanos; 
2.3 Diversidade cultural religiosa na formação docente sob a 
ótica dos direitos humanos; 
2.4 Ética e direitos humanos. 

3 3. Educação em direitos humanos: concepções e 
metodologias 
3.1 A tensão entre a igualdade e a diferença; 
3.2 Construção de materiais pedagógicos para difusão da 
educação em direitos humanos. 

EaD [ ] Presencial [X] 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Aulas expositivas e dialogadas; análise de vídeos e reportagens; leituras e discussões 
de textos; estudo dirigido; seminários; Construção de materiais pedagógicos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[X ] Quadro 
[ X] Projetor 
[ X] Vídeos/DVDs 
[    ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[    ] Laboratório 
[    ] Softwares

2
:______________________________________________________________ 

[    ] Outros
3
:_________________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 As avaliações serão contínuas e sistemáticas, através de provas (teóricas e/ou 
práticas) com questões objetivas e/ou subjetivas. Também serão realizadas atividades como 
trabalhos (impressos, apresentações, exercícios; relatórios, confecção de materiais 
pedagógicos e etc). 
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