
UFVJM realiza simpósio de educação em direitos humanos

Evento será realizado de 6 a 8  de novembro, em Diamantina; tema é “Educação,
globalização, democracia e direitos humanos: atualidade e desafios”

  

O Comitê Gestor em Direitos Humanos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri vai realizar o Simpósio de Educação em Direitos Humanos da UFVJM, entre os dias 6 e
8 de novembro, no anfiteatro do Campus I, centro de Diamantina. A proposta do evento é
debater os desafios do cenário atual brasileiro e os objetivos do Pacto Universitário pela
Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos.

  

Com o tema “Educação, globalização, democracia e direitos humanos: atualidade e desafios”,
o simpósio está planejado com palestras, mesas-redondas, atividades culturais e minicursos
que tratam da valorização das discussões sobre educação para os direitos humanos,
globalização, direitos sociais, violências institucionais, entre outras. Confira a programação no 
site do evento
.

  

As atividades são abertas à participação da comunidade universitária e a comunidade das
regiões dos campi da UFVJM.

  

A inscrição para o evento é gratuita e haverá emissão de certificados, que podem valer como
atividade complementar. O credenciamento dos participantes será feito no dia 6, a partir das
18h, no anfiteatro do Campus I.

  

De acordo com a professora Ana Catarina Perez Dias, presidente do comitê na UFVJM, a
participação de todos é muito importante. “Vocês são muito importantes para a concretização
de nosso objetivo: educar para a promoção e defesa dos direitos humanos, ou seja, educar
para a cultura da paz, superando a violência, o preconceito e a discriminação, contribuindo
para uma sociedade mais justa, menos desigual e mais solidária”.

  

Ana Catarina informa que vai haver transporte gratuito dos campi fora de sede para a sede e
hospedagem a baixo custo. “Participe e faça a diferença!”, conclui.
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A inscrição está disponível neste link .
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