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Passo Fundo, 18 de fevereiro de 2014. 

 
Caros/as  
 
 

Aproxima-se o momento da realização do VI COLÓQUIO NACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS. Ele terá como tema Direitos Humanos e Participação e como lema Direitos humanos são 
conquistas! e será realizado em Passo Fundo, no Centro de Eventos Notre Dame, de 22 a 25 de abril 
de 2014. 

O encontro é dirigido a estudantes de graduação e de pós-graduação de várias áreas do 
conhecimento, professores do ensino superior e da educação básica, profissionais de diversas áreas, 
lideranças de movimentos e organizações populares e público interessado no tema e nos debates 
propostos pelo evento, sendo evento é aberto à participação de todos os interessados, convidados a 
fazer inscrições no site do evento que oportunamente será divulgado.  

O Colóquio tem por objetivo geral “Debater de forma ampla, aberta e plural sobre a participação 
com direito humano a fim de sensibilizar comprometer os/as participantes com a luta por sua 
efetivação no cotidiano de todas e de cada pessoa”. Tem por objetivos específicos: “1. Reunir 
especialistas e pesquisadores em direitos humanos para refletir sobre os fundamentos, as estratégias 
e as dinâmicas sócio-políticas para a promoção da participação como direito humano; 2. Oferecer 
espaço de qualificação para subsidiar o desenvolvimento de práticas sociais, políticas e educativas 
pautadas pelos direitos humanos; 3. Oportunizar o conhecimento e a divulgação dos compromissos 
do Brasil com a realização dos direitos humanos; e 4. Desafiar à construção permanente de formas 
alternativas e de espaços permanentes de participação e de exigibilidade da garantia dos direitos 
humanos”. 

Nesta edição, o Colóquio fará a memória dos 30 anos da luta pelas Diretas Já (1984) os 50 
anos do golpe civil-militar (1964) e os 35 anos da Lei de Anistia (1979). Este também é o ano no qual 
a CDHPF completa 30 anos de atuação na sociedade com ações de promoção e defesa dos direitos 
humanos que marcam de forma concreta uma trajetória coerente e consistente que sempre contou 
com a participação e a parceria de muitos/as. 

Todos os conferencistas e painelistas já estão confirmados, as instituições co-promotoras estão 
empenhadas na divulgação para seus públicos e de 10 de março a 16 de abril estarão abertas as 
inscrições para os/as interessados. Serão feitas pelo site do evento que poderá ser acessado no 
seguinte endereço www.cdhpf.org.br/coloquio [estará no ar a partir do dia 10/03/2014] 

Você está convidado a participar. 
 
 

Coordenação da CDHPF 
Equipe Organizadora 
Instituições Parceiras 

Universidade de Passo Fundo (UPF) 
Faculdade de Educação (FAED/UPF) 

Programas de Pós-Graduação em Educação, História, Engenharia  
Pró-Reitoria de Extensão 

Pró-Reitoria de Graduação 
Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE) 

Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo (ITEPA) 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Escolas Notre Dame 

Prefeitura Municipal de Passo Fundo – SME  
Coordenadoria Regional de Educação – 7ª CRE  

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 
Associação Cultural de Mulheres Negras (ACMUN) 

Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República 

http://www.cdhpf.org.br/coloquio

