
 

 
 
 

 

 

 

Cabe também ao NDH fomentar políticas e ações envolvendo os Direitos 
Humanos, atuando diretamente: 

 
No Ensino: 
 
1. Contribuir com a consolidação da política educacional nacional em Direitos 

Humanos;  
2. Estimular políticas educacionais que promovam o respeito e a garantia dos 

Direitos Humanos, refletindo no ensino, na pesquisa e na extensão; 
3. Contribuir para a formação educacional inicial e continuada dos professores 

e do corpo técnico-administrativo em Direitos Humanos; 
4. Estimular a Educação para Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, em conformidade com a 
Resolução 1/2004 do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno; 

5. Incentivar a Educação Ambiental, dando ênfase à responsabilidade social e 
à sustentabilidade socioambiental, em conformidade com a Resolução 
2/2012 do Conselho Nacional da Educação - Conselho Pleno; 

6. Orientar a elaboração dos documentos normativos da instituição, no que se 
refere ao cumprimento das exigências legais relacionadas aos Direitos 
Humanos; 

7. Incentivar a abordagem curricular, em todos os cursos da instituição, de 
temas envolvendo Direitos Humanos. 

 
Na Pesquisa: 

1. Incentivar a pesquisa relacionada à temática de Direitos Humanos; 
2. Estimular a pesquisa envolvendo questões ambientais, dando 

destaque à sustentabilidade socioambiental e à responsabilidade 
social; 

3. Fomentar a pesquisa envolvendo questões étnico-raciais; 
4. Incentivar e fortalecer a atuação dos grupos de estudos e dos grupos 

de iniciação científica, intensificando a análise de temáticas de Direitos 
Humanos.  

 
Na Extensão: 

1. Fomentar ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos 
Humanos, incentivando o diálogo com a gestão pública e com 
segmentos sociais em situação de exclusão social e violação de direitos; 

2. Estimular ações para o desenvolvimento de uma instituição educadora 
sustentável, com gestão democrática, tornando-se referência de 
sustentabilidade socioambiental; 



 

 
 
 

 

 

3. Incentivar campanhas contra o racismo e todas as formas de 
discriminação no ambiente acadêmico e na comunidade em geral; 

4. Estimular ações para conscientização da comunidade geral, tratando de 
assuntos como a diversidade sexual, questões raciais, meio ambiente, 
cidadania, desigualdade social, violência doméstica, proteção do menor. 

5. Desenvolver atividades para conscientização de direitos, com 
atendimento e esclarecimento da comunidade em geral.  

 
Na Gestão: 
 

1. Contribuir com a gestão institucional baseada nos Direitos Humanos; 
2. Zelar pela institucionalização dos processos democráticos e 

participativos no ambiente educacional; 
3. Zelar pela publicidade e transparência das decisões administrativas no 

ambiente acadêmico, permitindo assim o exercício do direito de defesa; 
4. Avaliar e deliberar, por meio de procedimento administrativo, sobre 

situações envolvendo discriminação no ambiente acadêmico. 
 

 


