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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente resumo expandido tem a finalidade de apresentar a pesquisa que será 

realizada no âmbito da iniciação cientifica. Pretende sistematizar as atividades que do 

Centro de Educação em Direitos Humanos da Universidade Estadual do Paraná  

(UNESPAR)3 no Campus Paranavaí/PR, através do registro das etapas do seu processo de 

desenvolvimento. 

Como metodologia da pesquisa definiu-se que o registro das atividades do CEDH e 

dos respectivos núcleos4 deverá ser realizado em todas as etapas de seu desenvolvimento, 

através da participação direta da discente sob a coordenação da docente responsável. 

Assim, a sistematização será facilitada pelo acesso a informações e documentos que vem 

sendo socializados nas reuniões e outros espaços. 

Concomitante a esse processo de acompanhamento, registro e sistematização dos 

dados, será possível realizar leituras e aprofundar o conhecimento que envolve os direitos 

                                                 
1 Doutora em Serviço Social pela PUC/SP. Professora do colegiado de Curso de Serviço Social da 
Universidade Estadudal do Parana/Campus Paranavaí/PR. Brasil. E-mail: 
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4 Núcleo de Educação Especial e Inclusiva (NESPI), Núcleo de Educação para Relação Étnico-
Raciais (NERA) e Núcleo de Educação para Relações de Gênero (NERG). 
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humanos, relacionados à questão da educação: para relações de gênero, étnico-raciais e 

especial e inclusiva, diretamente ligadas a cada núcleo específico. 

 O objetivo principal da pesquisa constitui-se em sistematizar as atividades do CEDH 

do campus de Paranavaí, através do registro das etapas do seu processo de 

desenvolvimento.  

2. A  FUNÇÃO SOCIAL DA PESQUISA RELACIONADA AOS DIREITOS HUMANOS NO 
CONTEXTO DA UNESPAR 

 

O CEDH foi instituído através da Resolução 007/2016 em reunião do Conselho 

Universitária (COU) realizada no dia 28/07/2016 e publicada no site da UNESPAR no dia 01 

de agosto de 2016. A partir desta Resolução, criou-se o CEDH nos respectivos campi da 

UNESPAR com seus núcleos específicos: Núcleo de Educação Especial e Inclusiva 

(NESPI), Núcleo de Educação para Relação Étnico-Raciais (NERA) e Núcleo de Educação 

para Relações de Gênero (NERG). Nesse contexto, a pesquisa a ser desenvolvida terá 

como objetivo primeiro sistematizar o processo de implantação do CEDH no campus de 

Paranavaí, através do registro das atividades que vem sendo desenvolvidas a partir da 

nomeação dos seus membros em 24 de novembro de 2016. 

Como resultado prévio do processo da pesquisa que será desenvolvida é possível 

constatar que as universidades públicas no Brasil vivem em meio a esse cenário permeado 

pelas condicionantes do sistema capitalista vigente. Nesse contexto, a Universidade 

Estadual do Paraná – UNESPAR elaborou e aprovou seu Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI), considerando a sua inserção regional, mas também mencionando as mudanças em 

curso na educação no Século XXI.  

O texto que compõe o projeto de criação do CEDH esclarece que a conquista do 

Estado Democrático de Direito confere às Instituições de Ensino Superior (IES) a 

corresponsabilidade pela promoção de valores de respeito à diversidade e de uma cultura 

de proteção e defesa dos direitos humanos. 

Nesse sentido o mesmo documento trás a ideia de que o desenvolvimento de uma 

cultura universal de direitos humanos no ensino superior demanda a implantação de 

políticas de inclusão das diversidades existentes em seu contexto, prevendo então: 

O planejamento e a prática de ações afirmativas que possibilitem o 
acesso, a inclusão e a permanência de todas as pessoas que 
necessitam de políticas de inclusão por serem alvo de discriminação 
por deficiência (física neuromotora, intelectual e/ou sensorial), 
transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação, por motivo étnico-racial, religioso, cultural, 
territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, dentre outros 
motivos ermanentes ou temporários, que dificultem seu 
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desenvolvimento educacional e social em iguais condições com os 
demais. (PROJETO DE CRIAÇÃO DO CEDH, 2015). 

 
Cabe ressaltar, de acordo com o Projeto para criação do CEDH, que algumas 

medidas em âmbito nacional, tais como a aprovação do Plano Nacional de Educação (Lei nº 

13.005/2014) e também as diretrizes do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

apontam para uma série de ações a serem desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 

Superior, entre elas, a criação e o fortalecimento de organizações próprias como fóruns, 

núcleos, comissões e centros para a implementação de políticas institucionais que visam 

garantir o direito de grupos vulneráveis e/ou socialmente excluídos ao acesso, inclusão e 

permanência no ensino superior. Políticas que colaborem com a formação de profissionais e 

acadêmicos que deverão ser sensibilizados para uma atuação cidadã, que busque o 

fortalecimento dos direitos e das liberdades fundamentais do ser humano. 

A partir de tais argumentos, o documento reafirma o compromisso da UNESPAR, 

como instituição criadora e disseminadora de conhecimento, comprometida com preceitos 

do exercício da cidadania.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa ainda será iniciada, sendo assim, espera-se de fato contribuir com o 

registro histórico do processo do CEDH e dar visibilidade ao seu desenvolvimento, tendo em 

vista a necessidade de romper com os modelos educacionais que segregam e não 

respeitam a diversidade humana presente no contexto da universidade. Além disso, os 

dados poderão trazer contribuições para novas pesquisas que visem compreender a 

importância do acesso, da inclusão e da permanência do público-alvo contemplado no 

âmbito dos núcleos existentes e de outros que poderão ser criados, caso necessário. Será 

oportuno também contribuir com o aprofundamento dos estudos sobre os temas correlatos 

que serão realizados pela discente pesquisadora, os quais lhe proporcionarão crescimento 

pessoal, acadêmico, profissional e, sobretudo, humano. 
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