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Às dez horas dos dezessete dias do mês de setembro de 2020, de maneira remota, por 

meio de plataforma online, reuniram- se os membros titulares e suplentes, 

representantes das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e Cidadania e 

Educação, por parte do Poder Público e três representantes da Sociedade Civil, no 

Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos para discutir os itens de pauta 

descritos abaixo: 

 

 Aprovação da versão final do regimento geral 

 

 Parceria USJT  

 

 Festival de Direitos Humanos  

 

 

 

Após as boas vindas e apresentações de praxe, o Diretor Técnico do Departamento de 

Educação em Direitos Humanos deu os seguintes informes: 

 Atualização sobre os trâmites processuais para reformulação do Decreto nº 57.504 

 Informações sobre a parceria do Departamento de Educação em Direitos Humanos 

e a Universidade São Judas Tadeu 

 Apresentação da estrutura do 8º Festival de Direitos Humanos, discutida em GT da 

Comissão Organizadora no dia 11/09/2020 

 

Após os informes, foi discutido o primeiro item da pauta, o qual ouve concordância por 

todos acerca da versão final do Regimento Geral. Como encaminhamento, o 

Departamento de Educação em Direitos Humanos ficou encarregado de cuidar dos 

processos para publicação do referido Regimento Geral em Diário Oficial. 

 

Na seqüência, começaram as discussões sobre o 8º Festival de Direitos Humanos. Todos 

os membros concordaram com a estrutura proposta, que segue abaixo:  
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Tema principal: Desigualdade Social  

 

Sub-temas: 

 Educação anti-racista (EDH) – seminário – das 17h00 às 19h00 

 Intolerância Religiosa – cine debate – das 18h00 às 19h30 

 Gênero e Educação – live – 18h00 às 19h00 

 Direito ao futuro (meio ambiente, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, etc) – usar 

imagens – cine debate – 18h00 às 19h30 

 

Como encaminhamento, ficou sob responsabilidade do Departamento de Educação em 

Direitos Humanos em enviar o projeto do Festival por email para todos os membros do 

Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos enviem sugestões para composição 

das atividades.  

 

Vencido todos os itens da pauta, às 11h00, o Diretor Técnico do Departamento de 

Educação em Direitos Humanos deu por encerrada a quarta reunião do Comitê 

Municipal de Educação em Direitos Humanos.. 

 


