


A essência do Pacto é o 
aprofundamento da educação em 

direitos humanos nas Instituições de 
Educação Superior (IES) 



 

Direitos humanos diz respeito a um conjunto de direitos 
internacionalmente reconhecidos, como os direitos 

civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, sejam individuais ou coletivos, que se 

referem à necessidade da igualdade de direitos, defesa 
da dignidade humana, reconhecimento e valorização 

das diferenças e das diversidades.  

  

 



Apresentamos a seguir o plano de trabalho que 
norteará as atribuições do INESUL para 
cumprirmos o acordado no termo de 

cooperação com o Ministério da Educação e do 
Ministério da Justiça e Cidadania sobre o “Pacto 

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

Humanos”. 

 



Atribuições do INESUL: 

 

realizar atividades em um ou mais eixos de 
atuação e linhas de ações prioritárias, conforme 
as Cláusulas Primeira e Segunda do Acordo de 
Cooperação, respectivamente; 

 



CONVIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA E COMUNITÁRIA 

 

Criação e/ou fortalecimento de ações 
periódicas voltadas à promoção da convivência 
universitária e comunitária baseada no respeito 
à diversidade, na cultura de paz e nos direitos 

humano 

 



 

Festival Cultural de Música e Fóruns com 
promoção pela PAZ e Não-Violência 

 

Prazo: 24 meses 

 



Agosto/2017: Elaboração do edital 
de participação no FESTIVAL 

CULTURAL DE MUSICA aberto a 
comunidade acadêmica 

 

 



Setembro/2017: Abertura de 
prazo para apresentação de 

propostas e escolha dos temas 

 

Outubro/2017: Inscrição dos 
projetos selecionados 

 



Novembro/2017: Abertura de edital e seleção da 
comissão julgadora e I Fórum pela PAZ e Não violência 

 
Fevereiro/2018: divulgação de edital da comissão 
julgadora sobre os projetos selecionados 
 
Abril/2018: Apresentação das ações para a comunidade 
acadêmica 
 
Maio/2018: Inclusão nas redes sociais dos vídeos dos 
projetos apresentados e inicio do monitoramento das 
visualizações para apuração dos resultados 
 



• Divulgação no site da IES 

• Divulgação nas redes sociais 

• Divulgação nas rádios comunitárias 

• Envio de releases para jornais, revistas e 
mídias da cidade 

•  Apresentação do projeto para as entidades 
sociais do município ligadas aos temas 
propostos pelas turmas 

 

 



Informações detalhadas sobre o Pacto 
Universitário pela Promoção do Respeito à 

Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos 
podem ser obtidas no seguinte endereço: 
educacaoemdireitoshumanos.mec.gov.br 

  

 


