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DIREITOS HUMANOS: UMA CONVERSA NECESSÁRIA  

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

A Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo?  

Sim, a Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo e visa ao desenvolvimento de objetivos de 

aprendizagem não atingidos pelos estudantes em semestre anterior. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

Duração da unidade curricular 

Eletiva orientada (1 semestre): 2 créditos por semestre 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais, Debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Elaboração de 

fichamento, Entrevistas, Painel, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Projeto de 

pesquisa 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula com disposição para rodas de conversa; materiais impressos; equipamentos para 

reprodução de áudios e vídeos; livros; jornais etc.  

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os primeiros contatos das turmas serão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

forma coletiva, os estudantes vão ler e se apropriar do que trata os artigos do documento. A 

partir disso, ocorrerão diálogos sobre as primeiras impressões causadas nesse contato primário; 

Após esses diálogos, as atividades serão pautadas em debates sobre como se dá a efetivação 

ou não dos direitos fundamentais dos seres humanos; Atividades de pesquisa em grupo também 

serão utilizadas; E para finalizar, as turmas farão apresentação de painéis com base nas 

discussões e levantamento de dados sobre a temática.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação em diálogos e debates; articulação argumentativa; respeito aos demais colegas; 

comportamento em atividades grupais; confecção de painéis para apresentação.  
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