
                                                                             

 

 

Curso de Extensão - Letramentos e Direitos Humanos: práticas decoloniais na escola 

CHAMADA 2022.2 
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Profa. Ma.Bárbara Azevedo, Profa. Juliana Auler, Profa. Nívea Kneipp,  
Prof. Me. Pedro Souza, Prof. Me.Pablo Itaborahy, Profa. Dra. Priscila Sant’anna. 

Bolsista: Gustavo Alves (FAPEMIG)  
Apoios: Secretaria Especial de Direitos Humanos – Prefeitura de Juiz de Fora  

Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello / UFJF 

 
 

Introdução 

O curso articulará os seguintes temas: educação linguística, projetos e oficinas de 

letramentos, educação em direitos humanos e pedagogias decoloniais considerando salas de 

aulas sociodiversas. A oferta do curso é gratuita a todos/as os/as participantes, resultada de 

editais da PROEX/UFJF e FAPEMIG e conta com a chancela da Rede Brasileira de 

Educação em Direitos Humanos.  

Objetivo 

Estabelecer um espaço de aprimoramento docente para o exercício de uma educação 

linguística crítica comprometida com a cidadania e justiça social, bem como ancorada em 

princípios da educação em direitos humanos por uma perspectiva decolonial.  

Público-alvo 

O curso destina-se a professores/as da Educação Básica – em especial do 2º segmento do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, preferencialmente do campo das linguagens (Língua 

Portuguesa e/ou Línguas Adicionais) e/ou das ciências humanas e sociais. 

Vagas e requisitos 

São ofertadas até 50 vagas considerando como critérios de classificação: o exercício da 

docência na rede pública de educação básica, a paridade étnica/racial/gênero, a atuação com 
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estudantes da educação básica em condição de refúgio e migração forçada. São reservadas 25 

vagas para a rede municipal de Juiz de Fora – MG. Considerando ainda que o curso será 

remoto, é fundamental que o/a participante tenha acesso a tecnologias móveis / internet.  

Duração e Metodologia 

O curso acontecerá de modo remoto, através da plataforma Google Meet (ou similar), em dez 

encontros sempre 5as, das 19h às 21h, do dia 29 de setembro a 01 de dezembro. Haverá 

atividades assíncronas. O curso orienta-se por metodologias ativas, incluindo Aprendizagem 

por Problematização e produção de oficinas e atividades escolares, o que torna fundamental a 

participação nas atividades síncronas e o uso de câmera/áudio.   

Carga horária total: 60 horas 

Inscrições – clique aqui: https://forms.gle/brVWov6AbsMB7NZu7 

Divulgação e inscrições (formulário eletrônico) 08 a 19 de setembro  

Seleção 20 a 23 de setembro 

Comunicação do resultado/classificados 26 de setembro 

Início do curso 29 de setembro 

Final do curso 01 de dezembro 

 

Cronograma do curso 

Dia Tema 

29/09 A educação em direitos humanos como política pública, pedagógica e linguística.  

06/10 Mobilização de experiências e desafios da sala de aula da educação básica. 

13/10 Desdobramentos da educação em direitos humanos: pedagogias decoloniais e interseções 

gênero, classe, diversidade étnico-racial e religiosa. 

20/10 Seleção de temas geradores ancorados nas narrativas de sala de aula. 

27/10 Práticas de linguagens na escola: oficinas e projetos de letramentos. 

03/11 Mobilização de textos: a construção de um portfólio didático. 

10/11 Educação linguística em contextos sociodiversos: a presença de estudantes migrantes e 

refugiados na escola. 

17/11 A produção de oficinas de letramento 

24/11 Educação linguística: leitura, produção, análise linguística de textos orais, escritos, multimodais 

e práticas translingues. 

01/12 Roda de conversa: oficinas e projetos propostos 
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