UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
SETORIAL DE EXTENSÃO

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE GRUPOS/NÚCLEOSEXTENSIONISTAS

IDENTIFICAÇÃO
Nome: Núcleo de Estudos e Pesquisas de Educação em Direitos Humanos, Diversidade e
Cidadania.
Contato: Da coordenação colegiada: Aida Maria Monteiro Silva, Itamar Nunes e Celma Tavares
Sigla:NEPEDHData da fundação: 21/08/2012 – Portaria Normativa nº 27 do Reitor – Anísio
Brasileiro (sendo iniciado em 2011 de maneira informal)
Sala de funcionamento:15(térreo) – Centro de Educação
Registro:Grupo do CNPQ
Coordenadora:Aida Maria Monteiro Silva

Departamento: DMTE

Contato(9.9636-1974) – trevoam@terra.com.br
Vice-coordenadores: Itamar Nunes da Silva -UFPB/DCS; itamarns@gmail.com – 81-991529418 –
Celma Tavares- UFPE -PPGDH-cftav@uol.com.br, cftav@hotmail.com – 99785 7848
Contato (e-mail e telefone):
Itamar Nunes da Silva –UFPB-itamarns@gmail.com (81) 9 91529418 ou (83) 999556544
Celma Tavares- UFPE -PPGDH-cftav@uol.com.br, cftav@hotmail.com – 99785 7848
Docentes Membros Efetivos
1-Aida Maria Monteiro Silva-UFPE-DMTE (PPGE;PPGDH);
2-Itamar Nunes - UFPB;
3-Celma Tavares- UFPE –PPGDH;
4-Junot Cornélio Matos-UFPE;
5- Ângela Maria M. da Motta Pires-UFPE/CAA;
6-Célia Maria Rodrigues da Costa Pereira-UFPE;
7-Vera Crispim Capucho (Doutoranda de Universidade de Mar Del Plata-Argentina)
8-Genilson Marinho-IFSP;
9-Marta Lima-SE-PE;
10- Evanilson de Sá-SE-PE;
11 -Flávia Gusmão- PC-PE;
12–BenoniCavalcanti– PMPE;
13-Maria Zélia Santana –UFPE/CAV;
14-Fernando Cardoso –UPE;
15-W a l f r i d o N u n e s d e M e n e z e s - F a c . E s t á c i o d e S á ( R e c i f e ) ;
Membro colaborador
- Maria Esther Martinez Quinteiro-Universidade de Salamanca
Discentes:
(alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Direitos Humanos
da UFPE)

1. Douglas Vasconcelos Barbosa

2. Lívio Silva 3. Janaina Ferreira
4. Augusta Linhares
5. LyzaGennifer Moreira de Barros
6. Emerson Santos
7. Maria Bernadete de Lacerda Brandão
8. Maria da Conceição Costa
9. Dénison Araújo
10. Maria Aparecida Vieira de Melo
11. Fernando Araújo Cavalcanti
12. Maria Perpétua Teles Monteiro
13. Camila Mirella Barbosa Raia de Oliveira
14. Edina Batista
15. Maria Aparecida Cruz
Comunidade/parceiros:
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil;
Universidade do Chile
Universidade de Rosário (Argentina)
Universidade de Salamanca
Ministério Público de PE
Secretaria de Educação de PE
Secretaria de Direitos Humanos de PE
Faculdade Estácio de Sá
Universidade do Estado da Bahia
Há seleção para inclusão de estudantes?
(X) SIM ( ) NÃO
Atende estudantes de vários cursos?
(X) SIM ( ) NÃO
Quantos estudantes podem receber por semestre?
Varia de acordo com as atividades planejadas em cada semestre
Como pode atender estudantes do curso noturno?
A depender da atividade se tiver compatibilidade com as atividades do Núcleo.
DESCRIÇÃO DO GRUPO
Objetivos/ementas
Geral - Contribuir para o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa, extensão e produção de
materiais pedagógicos, oferecendo subsídios para:
I. Realizar e divulgar estudos, pesquisas e atividades no campo dos Direitos Humanos,
diversidade e cidadania;
II. Fortalecer a área de Educação em Direitos Humanos na UFPE como lócus de referência nas
ações de pesquisa, ensino, extensão e produção de materiais pedagógicos;
III. Proporcionar intercâmbio mediante convênios e parcerias com instituições nacionais e
internacionais para fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão na área de Educação
em Direitos Humanos;
IV. Contribuir para o fortalecimento da democracia e para a garantia de direitos;
V. Contribuir para a efetivação dos compromissos assumidos com programas internacionais,
nacionais e locais com relação à Educação em Direitos Humanos no âmbito da
sociedade;
VI. Desenvolver ações de assessoria, formação e produção de materiais pedagógicos para
instituições nas diversas áreas de conhecimentos.
Campo/Linhas/Temáticas de atuação:

1- Formação dos profissionais da Policia Militar de PE - convênio com o Ministério público;
2 - Produção científica de DH e EDH na pós-graduação nas áreas de Ciências Sociais e Ciências
Humanos da UFPE - convênio com UNB, UFG;
3 - Estudo sobre a percepção dos estudantes ingressantes na UFPE em 2016.1 das áreas de
Humanas, Exatas e Saúde nos campi de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão, e a Faculdade
Estácio de Sá. Convênio com a Universidade do Chile e Universidade de Rosário (Argentina)
4 - Estudo sobre a produção científica da educação em DH na área de Educação - UFPE e UNEB
(Universidade do Estado da Bahia).
Relação Ensino, pesquisa e extensão
O NEPEDH na sua concepção busca desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão de forma
articulada e interdisciplinar de forma a contribuir com a formação de profissionais e estudantes das
diversas áreas do conhecimento, atores dos movimentos sociais e de instituições educativas.
Ações permanentes que realiza (periodicidade, dia e horário das atividades):
 O NEPEDH realiza reuniões sistemáticas com a equipe a cada mês para dar andamento as
suas ações. Cada reunião é organizada a partir de assuntos do planejamento programação do
NEPEDH, com registro em ata.
 Realização de encontros, rodas de diálogos, seminários, congregando profissionais da
educação, estudantes e pesquisadores interessados na temática da EDH;
 Atividades de pesquisa sobre a temática
 Produção de material pedagógico
OBS.: Reuniões mensais ordinárias do Núcleo e as reuniões dos sub-grupos são agendadas de
acordo com as necessidades.
Açõesjá realizadas incluindo Público alvo atendido:
Atividades de extensão
Durante o período de 2011 até o momento o NEPEDH promoveu ações de formação continuada,
sob a forma de Seminários e Roda de Diálogos, envolvendo estudantes da graduação, pósgraduação, professores de ensino superior e das redes de Educação Básica, pesquisadores, e
educadores sociais, contando com a participação de expositores da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República; SECADI/MEC, UNISINOS/RS, PUC/RJ, Universidade Católica de
Salvador, de ONGs, e da UFPE/CE e de outros Centros, Universidade de Salamanca e Secretaria de
Educação do Estado e Município.
É importante destacar que tivemos apoio da Proext através de projeto específico para a realização
de seminários.
Pesquisas concluídas:
1-Estudo sobre a Política de EDH no Sistema de Educação do Estado de Pernambuco- Celma
Tavares – com a supervisão de Aida Monteiro - Financiada pela FACEPE
2-Educação em Direitos Humanos no Ensino Formal em Pernambuco: uma análise da prática
Pedagógica -Celma Tavares – com a supervisão de Aida Monteiro - Financiada pela FACEPE
Pesquisas em andamento:
a) Projeto – “Pós-graduação e educação em direitos humanos: um desafio contemporâneo”.
Equipe: Ainda Monteiro, Angela Pires, Celma Tavares, Fernando Cardoso, Esther
Quinteiro, Vera Capucho e Genilson Marinho e estudantes.
b) Projeto - “Interlocuções entre educação em direitos humanos, currículo e formação de
professores”,
Equipe: Aida Monteiro, Professores da UNEB e estudantes.

c) Projeto da Universidad Academia de Humanismo Cristiano e Cátedra Unesco en Educación
en Derechos Humanos-Chile e Universidad Nacional de Rosario -RED. Un estudio
comparativo-exploratorio, que permita constatar y confrontar las significaciones sobre los
derechos humanos de los estudiantes que han ingresado a la Universidad durante el presenta
año 2016.
Equipe Pesquisidores: Aída Monteiro, Ângela Pires, Zélia Santana, Walfrido Menezes e
estudantes
d) Projeto de pesquisa - Estudo sobre a Capacitação dos profissionais da PM/PE –
Equipe – Flávia Gusmão, Marta Lima e EvanilsonSá, Benoni Cavalcanti, Westey Conde
(MP/PE) e estudantes
e) RECONHECIMENTO E ALTERIDADE: as novas configurações familiares no meio
judaico-cristão: um estudo comparativo entre católicos e protestantes nos municípios de
João Pessoa e Recife Equipe: Itamar Nunes da Silva, Célia Maria Rodrigues da Costa
Pereira e estudantes da UFPB e da UFPE.
f) Curso de Especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania – (em processo de
elaboração para ser submetido a UFPE)
Outras informações
O NEPEDH foi projetado com apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República-SDH/PR, considerando que essa ação é parte da política de fortalecimento dessa área no
ensino superior e para atender as Orientações do Plano Nacional de EDH e as Diretrizes Nacionais
para Educação em Direitos Humanos/Conselho Nacional de Educação/MEC, 2012. Nessa direção, a
SDH/PR assinou convênio com a UFPE no Valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 2011,
para subsidiar a instalação do NEPEDH, e foi liberado R$ 55.653,70 conforme Termo de
Cooperação nº023/2011, Processo nº 00008.004112/2011/21 para aquisição de: equipamento e
material permanente; passagens e despesas com locomoção, diárias; atividades de intercâmbio, de
formação/capacitação, serviços de terceiro de pessoa jurídica.
Atualmente desenvolve ações articuladas com o Programa Pós-graduação em Educação e Programa
de Pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE com sede no CAC – Centro de Artes e
Comunicação

