Encontro de Um Ano do Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos

O Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e
Direitos Humanos, ou simplesmente Pacto Universitário de Educação em Direitos
Humanos, completa um ano neste mês de novembro. É momento de ressaltar o
compromisso de centenas de Instituições de Educação Superior com o respeito à
diversidade e com o enfrentamento do preconceito, da discriminação e da violência
no ambiente universitário.
Esta iniciativa é muito importante no momento atual em que se observa nos cenários
nacional e internacional o aumento de situações de intolerância, bullying, racismo,
homofobia, sexismo e diversos outros tipos de violências. Neste contexto, em que
precisamos conviver reconhecendo as diferenças e respeitando o outro, em uma
sociedade pluralista, é fundamental a formação dos educandos com ênfase no
respeito à diversidade.
A educação é um processo abrangente, cujo objetivo não se encerra na formação
profissional. Como se lê no artigo 205 da nossa Constituição, há um tripé orientador
do processo educativo, que visa igualmente o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Portanto,
os estudantes devem ser formados também para a vida e para a convivência,
respeitando e aprendendo com a diversidade – o que é essencial para sua melhor
atuação profissional.
Ao aderir ao Pacto, as IES reafirmam seu compromisso institucional com a temática
da educação em direitos humanos. Esse compromisso é objetivado em seus Planos
de Trabalho, que sintetizam as atividades desenvolvidas pelas IES, em consonância
com os objetivos do Pacto, em cinco eixos – Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão e
Convivência –, de acordo com suas identidades e possibilidades institucionais.
Além de impulsionar a criação de novas ações, o Pacto torna visível, fortalece e
agrega uma série de iniciativas relacionadas a direitos humanos, diversidade ou
inclusão que já vinham sendo desenvolvidas pelas IES de forma pontual ou
fragmentada, contribuindo para que a educação em direitos humanos seja trabalhada
de forma mais integrada e efetiva.
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Atualmente, mais de 320 IES já participam do Pacto. Destas, aproximadamente 60
estão em fase de formação do Comitê Gestor. Cerca de 80 IES estão na fase de
elaboração do Plano de Trabalho. O Plano de Trabalho, por sua vez, já foi elaborado
por quase 180 Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Institutos.
O Ministério da Educação considera que ao se completar 1 ano do Pacto, com mais
de 320 IES participantes e diversas entidades apoiadoras, é muito oportuna a troca
de experiências como uma oportunidade de aprendizado. Assim, o MEC promove a
realização do Encontro de Um Ano do Pacto Universitário de Educação em
Direitos Humanos. O objetivo é que as instituições que estão elaborando ou que já
tenham elaborado seus planos de trabalho apresentem, de forma dinâmica e
participativa, suas iniciativas em educação em direitos humanos e troquem
experiências relativas aos cinco eixos. Com isto, o Encontro proporcionará o
aprofundamento da temática de educação em direitos humanos no âmbito da
educação superior, contribuindo para o aprimoramento das ações no âmbito do MEC
e das IES.
O Encontro de um ano do Pacto será realizado em Brasília, nos dias 5 e 6 de
dezembro de 2017.
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