
REUNIÃO DO COMITÊ DE EDH – 25 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA 

 

Presentes: Jan Abreu (Instituto Paulo Freire); Janaína (CDHEP); Marcia Regina (EMASP); Renata Mie 

(DEDH); Tayná Salviano (DEDH); Sophia Felix (DEDH). 

→ Informe do DEDH 

• Apresentação da nova integrante: Sophia Felix 

• Transferência do Cássio para LGBT e Renata assumindo a coordenação do Departamento. 

• Proposta de calendário de reuniões para 2021. Validar com ausentes a proposta. 

→ Reformulação do Decreto  

Renata informou da inclusão da SMADS por meio do ESPASO e alteração da representação da SMSU 

(da Academia de formação para GCM). 

→ Relatório e balanço do Festival dos Direitos Humanos 

Tayná - Divulgação limitada devido às eleições: Lei proíbe propaganda. Tal fato acabou afetando a 

presença do público que foi menor que os anteriores. Dados foram apresentados em power point. 

Média simultânea de presenças variou de 27 a 91 pessoas. Casos em que havia participação de outras 

instituições (e que, portanto, pode haver mais divulgação) tiveram mais participação. Site do Festival 

ainda está no ar e também os vídeos estão disponíveis no Facebook.  

→ Prêmio EDH 

Renata informou sobre Live no dia 3/março com foco no Prêmio EDH que mapeia projetos de DH 

realizados por professores, alunos, família escolar. Livro para substituir prêmio de 2020 que não pode 

acontecer devido à pandemia. A obra fez levantamento dos prêmios concedidos desde 2013. Por fim 

serão apresentados 2 cursos que serão ofertados pelo EDH no próximo mês. 

→ Projetos do Departamento EDH 

Renata apresentou ao Comitê as divulgações realizadas pelo EDH (Espalha EDH e Pílulas) com intuito 

de colher sugestões seja de adequação de formato, de temas, etc. 

Propôs ao Instituto Paulo Freire fazer um mês específico sobre o Patrono com textos feitos pelo 

Instituto e por outros parceiros. 



Renata apresentou ainda atividades formativas previstas para o ano: Cursos de Introdução aos 

Direitos Humanos; Desvendando o Arco Iris. 

→ Conversa para realizar Balanço sobre atuação do Comitê de EDH em 2021 e pensar em propostas 

para 2021 

Renata informou que o comitê foi criado no final de 2016 e muito aconteceu desde então. Não 

obstante a pandemia, em 2020 houve uma participação importante do Comitê. Questionou o que 

pode ser proposto pelo comitê para 2021. 

Jan Abreu: vê positivamente o balanço de 2020 considerando o cenário adverso. Crê que o comitê 

foi exitoso deve ser continuado e novas ações devem ser realizadas. Pediu para EDH enviar as ações 

já previstas para que o comitê avalie e sugira novas propostas de ação para as próximas reuniões. 

Podemos pensar algo pra o Centenário Paulo Freire. 

Márcia Regina (EMASP):  Informou que irá conversar com seus pares para avaliar uma 

contribuição/diretriz para nos informar. Quanto mais órgãos participarem, melhor. Participação da 

Guarda e da SME, por exemplo, é importante.  

Janaína CDHEP – Concordou com Jan Abreu. Informou que entrou no Comitê quando muitas coisas 

já estavam em andamento, mas entende que o resultado foi bastante positivo.  

→ Encaminhamentos 

EDH fará envio da ata da reunião e apresentação. Também disponibilizará ações já previstas para o 

ano para que o comitê as conheça e sugira novas ações se assim entender. 

 

Aos 25 de fevereiro de 2021 

 

 


