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VI COLÓQUIO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

PROJETO PROPOSTA 
 

APRESENTAÇÃO 
 
O Colóquio Nacional de Direitos Humanos já tem uma trajetória consolidada como espaço aberto, 

plural e amplo de reflexão sobre concepção, fundamentação e realização dos direitos humanos. É 
momento de fortalecimento de parcerias e de ampliação do envolvimento de diversos agentes sociais, 
políticos, culturais e educacionais a fim de qualificar a atuação em direitos humanos.  

Esta edição será a sexta de uma série que teve o Primeiro Colóquio, realizado em 2004, com 
temáticas gerais; o Segundo, realizado em 2006, também com temáticas gerais; o Terceiro, realizado 
em 2008, concentrou temáticas de educação em direitos humanos; o Quarto, em 2010, concentrou 
temáticas do direito humano ao desenvolvimento e o Quinto, em 2012, que debateu o direito à 
memória, à verdade e à justiça. Entre suas marcas estão: a) pautar temáticas de direitos humanos; b) 
privilegiar público que está na formação inicial (graduandos de diversas áreas de conhecimento); c) 
contar com a presença de convidados de renome; d) ter uma modalidade de organização que inclui 
conferência de abertura, painéis, minicursos e comunicações; e) articular diversas instituições que, 
junto com a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo são responsáveis pela organização.   

Considerando o contexto do debate sobre direitos humanos, a proposta é que o VI Colóquio tenha 
como tema central DIREITO À PARTICIPAÇÃO. A proposta se insere no contexto da agenda 
nacional de direitos humanos quem vem sendo construída com o processo de fortalecimento da 
democracia. A participação, junto com a liberdade de expressão e a organização são condições 
fundamentais para que uma sociedade crie as condições para a afirmação e a vivência dos direitos 
humanos. Em contextos cada vez mais dominados pela lógica do consumo e da competição, abrir 
condições para a participação se constitui em desafio, visto que é cada vez mais forte a vigência do 
individualismo que vai desobrigando da participação e advogando relativismos que podem por em 
risco as conquistas de direitos tanto individuais quando coletivas. A funcionalização das relações, 
expressa pela força cada vez mais expressiva da ideia de que “cada um faça a sua parte” vai 
minando os compromissos coletivos e a responsabilidade pública com o que é de todos e com o que 
diz respeito ao comum. Ademais, a participação se associa ao processo de organização em geral e 
da organização popular, em particular, como mecanismos de luta e de exigibilidade dos direitos, 
contrastando com crescentes e cada vez mais diversas formas de luta, das mais cotidianas e 
próximas, aos modelos multitudinários. Isto também contrasta com processos fortes de 
desmoralização das causas e das lutas, além da desmoralização e da criminalização dos sujeitos e 
de suas formas de ação e de organização. Note-se que este conjunto de elementos formam uma 
situação contraditória na qual a construção dos direitos humanos vem enfrentando revezes. Assim 
que, o fortalecimento da participação e suas mais diversas formas, considerada como um direito 
humano, se constitui em desafio e em tarefa, teórica e prática. 

Ademais, em 2014, a CDHPF completa 30 anos de atuação na sociedade com ações de 
promoção e defesa dos direitos humanos que marcam de forma consistente uma trajetória coerente e 
consistente que sempre contou com a participação e a parceria de muitos/as. 

Neste contexto e considerando os aspectos apresentados, a Comissão de Direitos Humanos de 
Passo Fundo (CDHPF) encarregada de coordenar a promoção desta importante atividade, que já é 
parte da agenda passo-fundense, apresenta resumidamente a proposta para o VI COLÓQUIO 
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

 
TEMÁTICA GERAL 
 
TEMA: Direitos Humanos e Participação 
LEMA: Direitos humanos são conquistas! 
 
PERÍODO E LOCAL 
 
Passo Fundo, RS, 22 a 25 de abril de 2014  
Centro de Eventos Notre Dame 
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PÚBLICO 
 
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. O 
evento é aberto à participação de todos os interessados, sendo que são convidados a fazer 
inscrições os interessados em certificação.  
 
OBJETIVOS 
 
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. 
 
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; 
4. Desafiar à construção permanente de formas alternativas e de espaços permanentes de 

participação e de exigibilidade da garantia dos direitos humanos. 
 
PROGRAMA PRELIMINAR PROPOSTO 
 
22/04/2014 – Terça Feira 
19:30 – Sessão Solene de Abertura – Presença de Autoridades e Lideranças Sociais 
20:30 – Entrega do Prêmio Direitos Humanos 
21:00 – Conferência 1: Participação com e como direito humano 

Conferencista: José Geraldo de Souza Jr  
Ementa: Visa situar o sentido da participação como parte dos compromissos com a realização dos 
direitos humanos e o desafio de desenvolver a participação com os direitos humanos, ou seja, 
articulando-a de forma estreita aos direitos humanos, tendo os direitos humanos como seu conteúdo e 
como parte de seu método. Visa também problematizar os limites da participação e de sua relação com 
os direitos humanos, tomando em conta o contexto marcadamente enfatizado de consumismo e de 
competição que marca as relações e levam a funcionalizações. 

 
23/04/2014 – Quarta Feira 
08:00 às 12:00 – Minicursos e Oficinas  
14:00 às 16:00 – Painel Temático 1: Participação e Organização na luta por direitos humanos 

Painelistas: Conceição Paludo (UFPel) e Bernardete Dalmolin (UPF) 
Ementa: Visa aprofundar a reflexão para compreender as possíveis complementariedades entra a 
participação e organização dos sujeitos de direitos como formas de viabilizar a efetivação dos direitos 
humanos. A centralidade do debate caminha no sentido de mostrar os vários aspectos que se co-
implicam como: organização e autonomia, ação direta, pressão, negociação, controle social de políticas, 
fortalecimento das alianças e redes de organizações e movimentos, entre outros aspectos. 

16:00 às 18:00 – Comunicações  
19:30 – Atividade Cultural  
20:00 às 22:00 – Conferência 2: Direitos Humanos, mercado e participação 

Conferencista: Bruno Cava (UFRJ) 
Ementa: Visa refletir criticamente sobre os condicionantes fortes vindos do mercado e das formas de 
trabalho das sociedades capitalistas contemporâneas aos processos de participação na vida social e 
política, bem como para a realização efetiva dos direitos humanos.  
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24/04/2014 – Quinta Feira 
08:00 às 12:00 – Minicursos e Oficinas  
14:00 às 16:00 – Painel Temático 2: Limites e Potencialidades da Representação 

Painelistas: Marco Weisheimer (Sul 21) e Leandro Scalabrin (CDHPF) 
Ementa: Visa promover a reflexão sobre a representação como forma de participação, sobretudo 
considerando os limites da democracia formal vigente, explicitando limites e potencialidades para que 
estes processos afirmem a efetivação dos direitos humanos. Aprofundar a relação entre organizações e 
movimentos populares e sindicais e os partidos políticos, partidos políticos e representação, entre outros 
aspectos implicados. Relação entre democracia direta e democracia participativa. 

16:00 às 18:00 – Comunicações  
19:30 – Atividade Cultural  
20:00 às 22:00 – Conferência 3: Direitos Humanos, Participação e Eleições 

Conferencista: José Antônio Moroni (INESC, Plataforma Reforma Política) 
Ementa: Visa situar o debate dos movimentos e organizações populares levantados pela Plataforma pela 

Reforma do Sistema Político e como esta pauta dialoga com as lutas pela afirmação dos diretos humanos. 
Visa também situar quais são os entraves e os principais desafios para que esta proposta avance e venha 
a se consolidar em mudanças legislativas e nas práticas políticas. 

 
25/04/2014 – Sexta Feira 
08:00 às 12:00 – Minicursos e Oficinas  
14:00 às 16:00 – Painel Temático 3: Livre manifestação e Participação: na rua se aprende a lutar pelos 

direitos humanos 
Painelistas: Lúcia Chavier (Criola, RJ) e José André da Costa (IFIBE) 
Ementa: Visa provocar à reflexão sobre a importância da liberdade de manifestação e de protesto e sobre 

as múltiplas formas de realização da manifestação, refletindo sobre seus limites e potencialidades como 
mecanismo de fortalecimento da participação e da promoção de transformações profundas no sentido de 
indicar a efetivação dos direitos humanos [os limites e potencialidades da rua como lugar de origem dos 
direitos humanos, à luz das recentes formas multitudinárias de manifestação] 

16:00 às 18:00 – Comunicações  
19:30 – Atividade Cultural  
20:00 às 22:00 – Conferência 4: Direitos Humanos, Participação e Educação 

Conferencista: Isabela Camini (UFRGS) 
Ementa: Visa refletir sobre a participação como uma construção educativa e também o lugar da educação 
em direitos humanos como ação para a promoção da participação e da realização dos direitos humanos. 
Pretende apontar desafios para que as práticas educativas posas encontrar caminhos adequados para 
serem participativas e promotoras dos diretos humanos.  
 

ESTRUTURA DAS ATIVIDADES 
 
Conferências 
Atividade realizada todas as noites com conferencistas reconhecidos no tema proposto, tendo por 
finalidade subsidiar os debates do encontro e sensibilizar de forma ampla e profunda.  
Paineis Temáticos 
Exposições de dois especialistas, um convidado e outro local, no tema proposto seguidas de debates 
com os participantes, visam ao aprofundamento de aspecto do tema geral.   
Atividades Culturais 
Apresentações de grupos populares que trabalham com a inclusão social, abrindo oportunidade para 
divulgação das iniciativas locais.  
Minicursos e Oficinas 
Encontros oferecidos de forma auto-gestionada pelas instituições co-promotoras na temática do 
Colóquio, sendo que participantes escolhem qual pretendem frequentar na inscrição. 
Comunicações  
Oferecidas por interessados/as que apresentam proposta dentro das sub-temáticas do Colóquio, em 
prazo determinado, cabendo a uma Comissão Científica sua aprovação.  
 

COORDENAÇÃO 
 
O VI Colóquio Nacional é coordenado por uma equipe formada por um representante de cada uma 
das instituições co-promotoras. 
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INSCRIÇÕES 
 
Interessados/as deverão fazer inscrição preenchendo a FICHA DE INSCRIÇÃO e pagar a taxa nos 
valores abaixo indicados.  
 
Valor: R$ 25,00 – Para Público em Geral 
          R$ 40,00 – Para Comunicadores/as 
 
CERTIFICAÇÃO  
 
Todos/as os/as inscritos/as que tiverem frequência em pelo menos 75% das atividades noturnas (pelo 
menos três noites) e em pelo menos um Minicurso (manhã) ou um painel e sessão de Comunicações 
(tarde) terão certificação por participação em ATIVIDADE COMPLEMENTAR de 40 horas. Os/as 
inscritos/as que tiverem frequência em pelo menos 75% das atividades noturnas (pelo menos três 
noites) e nenhuma frequência a atividades diurnas terão certificação por participação em ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR de 20 horas. Os/as inscritos/as que apresentarem COMUNICAÇÕES receberão 
certificação pela atividade, além da certificação geral, caso cumpram as exigências acima descritas. 
O controle de frequência e a emissão dos certificados será feita pelo IFIBE, uma das Instituições de 
Ensino Superior co-promotoras do evento. Os certificados ficarão à disposição dos/as inscritos na 
sede da CDHPF e deverão ser retirados pelos/as interessados/as um mês após o término do evento.  
 
INSTITUIÇÕES CO-PROMOTORAS 
 
Promoção  
Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF) 
Co-Promoção 
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) 
Apoio 
Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República 
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ORIENTAÇÕES PARA COMUNICAÇÕES 
 
Pesquisadores/as das temáticas do Colóquio poderão apresentar propostas de COMUNICAÇÃO. 
Para tal deverão tomar em contas as orientações a seguir: 
  
1. O tema da comunicação deve estar dentro de uma das temáticas do evento (verificar na 

programação a ementa de cada tema). Solicita-se que os/as proponentes informem em qual 
temática sua comunicação está enquadrada. As temáticas são: 

 
a) Participação e Direitos Humanos 
b) Organização Popular, Participação e Direitos Humanos 
c) Democracia e Direitos Humanos 
d) Representação, Participação e Direitos Humanos 
e) Reforma Política e Direitos Humanos 
f) Trabalho/Mercado, Participação e Direitos Humanos 
g) Educação, Participação e Direitos Humanos 

  
2. Enviar por correio eletrônico (coloquio@cdhpf.org.br) à Coordenação do Evento o RESUMO 

EXPANDIDO em português (se em outro idioma, enviar também tradução para o português). O 
RESUMO deverá ser um texto com entre 300 e 500 palavras, título, autoria, filiação institucional 
(se houver), endereço de contato (convencional e eletrônico) e palavras-chave (até cinco) em 
formato Word (arquivo.doc), em folha A4, letra Times New Roman, tamanho 12, espaço 
entrelinhas simples.  

  
3. As propostas de Comunicação serão submetidas à COMISSÃO CIENTÍFICA, composta por Dr. 

José André da Costa (IFIBE), Dr. Eldon Henrique Mühl (UPF), Dra. Rosa Kalil (UPF), Dra. Maria 
Carolina Fortes (IFSul), Dr. Josimar Aparecido Vieira e Dr. Vinicius de Lima Lousada (IFRS) a 
quem caberá se pronunciar, aceitando ou não a proposta de comunicação apresentada. O 
resultado da análise da Comissão será comunicado aos proponentes 

  
4. O CRONOGRAMA para as comunicações é o seguinte: 
  

Envio de Resumo: até 07/04/2014 – exclusivamente para o e-mail indicado 
Análise pela Comissão Científica: até 10/04/2014 
Comunicado aos Proponentes sobre Resultado da Análise: 11/04/2014 
Prazo para Confirmação da Inscrição mediante pagamento: 14/04/2014 
Divulgação do Cronograma de Apresentação: 15/04/2014 
  

5. As comunicações aceitas serão apresentadas pelos/as autores/as durante o VI Colóquio, conforme 
programação do evento e em horário e local a ser divulgado.  

  
6. Os comunicadores interessados em revisar e/ou qualificar o RESUMO da comunicação que tiver 

sido ACEITA e APRESENTADA deverão enviá-lo para coloquio@cdhpf.org.br até o dia 30 de abril 
de 2014. A publicação do RESUMO EXPANDIDO será feita em formato eletrônico pela 
coordenação do evento e será divulgada até o final de 2014 no sítio do Colóquio. OBS: Caso a 
comunicação já tiver sido publicada, é necessário apresentar em nota de rodapé a informação 
sobre a primeira publicação e enviar, se for o caso, autorização da primeira Editora para a nova 
publicação. 

  
7. Somente serão incluídas na programação do evento e publicadas as comunicação ACEITAS pela 

Comissão Científica cujos autores tiverem, feito a INSCRIÇÃO para participação no evento. NÃO 
HAVERÁ RESTITUIÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO.  
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