
 
 
 
 
XIII SEMANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: “Quem tem direito aos Direitos Humanos?” 

Educação em Políticas Públicas Para Transformação Social 
 

Thaise Aline Muraro ; Mario Augusto Sangaletti ; Mirian Rose Cardoso ; Brenda Marques 1 2 3

Meira ; Jessica Salomão Jarek ; Julia Rinaldin Silveira ; Leticia Arcega Leandro ; Leticia 4 5 6 7

Camargo de Sá Silva ; Antonio Gonçalves de Oliveira .  8 9

thaisemuraro@gmail.com 
PET Políticas Públicas (PETPP), Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), Curitiba, Paraná. 
 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
O presente trabalho se propõe a relatar e analisar a atividade XIII Semana de Políticas               
Públicas, promovida pelo PET Políticas Públicas (PET-PP) da Universidade Tecnológica          
Federal do Paraná (UTFPR). Realizada nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2019, a qual teve                  
como tema “Quem tem Direito aos Direitos Humanos?” e contou com palestras, mesas de              
debate e visita técnica. As atividades, abertas à comunidade, nortearam-se pelo seguinte            
questionamento: Quais são os Direitos Humanos e Para quem se destinam tais Direitos?. Este              
trabalho consiste de um relato de experiência, com aporte bibliográfico e documental que             
permite indicar de modo quantitativo o alcance do evento, considerando-se a efetiva            
participação nas atividades e, também, a mensuração do alcance da divulgação online e offline              
e as devidas impressões e dados obtidos. Dentre os resultados, pode-se considerar o             
cumprimento do papel do PET-PP ao proporcionar a difusão de conhecimentos e o diálogo              
sobre temática de grande relevância na contemporaneidade, tanto no meio acadêmico quanto            
na comunidade externa. 
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Introdução 

A Semana de Políticas Públicas é realizada pelo PET Políticas Públicas da            
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Curitiba, como um projeto           
de extensão baseado na relação entre sociedade civil e meio acadêmico, a fim de proporcionar               
estudos e debates correlatos às áreas de planejamento, execução e monitoramento das            
políticas públicas de Estado e de Governo na perspectiva de totalidade.  

A Semana de Políticas Públicas ocorre anualmente desde o ano de 2011. A Décima              
Terceira edição fundamentou-se na importância do debate relacionado à temática de Direitos            
Humanos e sua relevância para a sociedade. O evento teve por objetivo promover discussões              
acerca do tema: direitos humanos, sobre suas fontes e ratificações, bem como as políticas              
públicas relacionadas à sua efetivação. 

A Constituição de 1988 caracteriza-se pelo reconhecimento de amplo alcance de           
direitos e garantias com a finalidade de instituir um Estado Democrático de Direito, mas              
também traz dispositivos que definem autênticas políticas públicas que buscam alcançar os            
objetivos fundamentais definidos em seu corpo com a construção de uma sociedade livre,             
justa e solidária, e a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais (SIQUEIRA, 2016). 

O evento visou, portanto, instigar o debate sobre os Direitos Humanos por meio do              
seguinte questionamento “Quais são os Direitos Humanos e para quem destinam-se tais            
direitos?” Desse modo obteve-se como tema do evento a seguinte pergunta: “Quem tem             
direito aos Direitos Humanos?”, que estabeleceram a contextualização e condução do debate.            
Neste âmbito, procurou-se abordar a materialização dos direitos humanos, abarcando          
discussões que perpassam pela concepção histórica e fontes desses direitos, demonstrando           
como ocorrem as dinâmicas políticas da efetivação de direitos, além de sua garantia. 

Ressalta-se neste contexto a definição dos assuntos transversais a serem abordados no            
evento por meio de palestras e mesas de debate à luz de discussões pertinentes a sociedade                
civil, como pautas de grupos minoritários ou historicamente desprovidos de políticas parcial            
ou integralmente. Nesse matiz, um grupo de enfoque foi o de remanescentes quilombolas,             
pois a existência de uma comunidade ou povo é o primeiro direito, o de ser, mas se uma                  
comunidade é, tem que estar em um lugar, o que resulta no direito à terra ou território onde                  
pode viver e reproduzir a sua vida e cultura (PRIOSTE, 2017). Desta consideração definiu-se              
a visita técnica a uma Comunidade Quilombola das imediações de Curitiba como atividade             
integrante da Semana, constituindo elemento concreto de visualização das políticas públicas           
de positivação dos Direitos Humanos. 

Por todo o exposto, considera-se a realização anual da Semana de Políticas Públicas             
uma substancial experiência, que vem ao encontro dos pilares do PET e mais especificamente              
do PET-PP, de promover educação em políticas públicas. 
 
Metodologia 

Para a concepção da XIII Semana de Políticas Públicas, foram aplicadas técnicas de             
planejamento e gerenciamento de eventos, integrantes da práxis gerada pelo grupo PET-PP            
para a organização da “Semana de Políticas Públicas”. A geração desta metodologia baseia-se             
nas experiências de anos anteriores e em aporte teórico bibliográfico, tendo como resultado o              
guia denominado “Projeto operacional para a realização da Semana de Políticas Públicas”,            
documento norteador das fases do projeto. Martin (2003) considera que, independentemente           
do evento, desde sua abrangência até suas classificações e tipologias, todos contemplam três             
fases diferentes: Pré-evento, Evento e Pós-evento. Partiu-se desta classificação inicial,          
adicionando-se os devidos desdobramentos em casa fase. 



 
 
 
 

O Pré-evento contemplou a fase prioritária da metodologia, no qual foram definidos:            
(I) Introdução (esclarecimento sobre o tema, objetivo geral, justificativa e público-alvo); (II)            
Desenvolvimento (objetivos específicos, descrição das atividades previstas relacionadas ao         
tema, expectativa de público, período de inscrições, cronograma do evento, lista de recursos             
materiais e audiovisuais e despesas); (III) Planejamento de Comunicação (mídias online e            
mídias off-line); (IV) Comissão Organizadora e (V) Cronograma de atividades. Para permear            
tal levantamento, foram definidas, no corpo do item IV, as subcomissões denominadas grupos             
de trabalho (GT's) Palestrantes, Organização e Comunicação. No item V, foi executado o             
detalhamento das atividades com desdobramento de prazos e devidos responsáveis. 

Na etapa de evento têm-se a efetiva atuação dos membros das comissões nas funções              
de caráter operacional, abrangendo verificação e ajustes de recursos físicos, possíveis           
intervenções no espaço do evento, recepção e inscrição e credenciamento dos participantes,            
recepção e encaminhamento dos palestrantes, registro fotográfico, solenidades, dentro outros. 

O Pós-evento compreendeu questões técnicas ligadas à emissão de certificados,          
publicização das imagens e publicação de notícia informativa por meio das mídias online             
(website e redes sociais) e questões de discussão acerca de feedback, englobando dados             
quantitativos de participantes, levantamento de pontos fortes e pontos passíveis de melhorias,            
gerando um conteúdo que integrar-se-á à metodologia do projeto de modo a incrementá-lo,             
norteando os organizadores das próximas edições. 

No âmbito do grupo de trabalho “Comunicação”, fontes de pesquisa adicionais           
conduziram as atividades, de modo a embasar o grupo na condução de atividades que              
resultassem em uma divulgação concisa e exitosa. Partiu-se da criação da identidade visual             
da Semana, elaborada pelo grupo com o emprego da técnica de Brainstorming, método que              
consiste na geração de ideias baseando-se em princípios de foco, em quantidade, na ausência              
de críticas e na combinação de ideias (PRADA, 2018). 

Como resultado obteve-se o nome do evento e as ilustrações integrantes dos materiais             
de divulgação impressos e digitais. O foco nesta etapa partiu da premissa do grupo em criar                
pregnância da identidade no público-alvo e, consequentemente, incitação ao interesse no tema            
e na efetiva participação. A divulgação compreendeu contatos formais e informais com            
grupos da UTFPR, de outras instituições de nível superior da cidade de Curitiba, grupos PET               
e instituições diretamente ligadas à defesa dos Direitos Humanos como movimentos sociais. 
 
Resultados e Discussão 

Cumprindo-se os objetivos gerais e específicos elencados, com apoio na metodologia           
norteadora, materializaram-se as seguintes atividades na XIII Semana de Políticas Públicas:           
(i) Palestra de Abertura intitulada “Cidadão de Bem: quem tem medo dos Direitos             
Humanos?”; (ii) mesa de debate intitulada “Movimentos Sociais e Direitos Humanos: gênero,            
relações étnico-raciais e pessoas com deficiência”; e (iii) o Cine debate intitulado “População             
em situação de rua: realidade e políticas pela garantia de direitos”, com exibição do              
documentário “Nois da Rua”, ocorridos na data de 11 de abril de 2019.  

No segundo dia de evento, 12 de abril de 2019, ocorreram as atividades: (iv) Palestra               
intitulada “Movimentos migratórios, refugiados e Direitos Humanos”; (v) mesa de debate           
intitulada “Direito à terra: comunidades tradicionais e políticas públicas”; e (vi) a mesa de              
debate final intitulada “Censura e tortura pela ação e omissão do Estado: violação de              
Direitos”. 

Ao todo, treze convidados integraram as atividades como palestrantes, conferencistas          
e mediadores provenientes das seguintes Instituições: Museu do Holocausto de Curitiba,           
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Tribunal Regional do Trabalho do           



 
 
 
 
Paraná (TRT-9), Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR-PR),           
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal do Paraná          
(UTFPR), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Terra de Direitos,            
Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) e da própria UTFPR. A participação geral              
nas atividades contemplou, nos dois primeiros dias, aproximadamente 300 pessoas, com           
média de 100 participantes por atividade. 

No terceiro dia, 13 de abril de 2019, o grupo realizou, junto a um grupo de 30 alunos e                   
servidores da UTFPR, visita técnica à Comunidade Remanescente Quilombola da Restinga,           
localizada no município da Lapa, Paraná, sob a justificativa de promover um momento de              
vivência empírica, conhecimento da realidade dos moradores e percepção das políticas           
públicas destinadas à materialização dos Direitos Humanos das famílias nestes espaços. 

Ressalta-se como ponto forte do evento, o alcance nas redes sociais, cujas métricas             
foram levantadas na etapa de Pós-Evento: um total de 15,8 mil pessoas visualizaram o evento               
na rede social “Facebook” o qual foi, ainda, amplamente compartilhado por usuários e             
páginas, gerando mais de mil manifestações de interesse de participação. 

 
Conclusões: 

A Semana de Políticas Públicas, atividade anual do grupo, evidencia o caráter cidadão             
do PET-PP como provedor de conteúdos que promovem a discussão acerca da realidade e              
incitando questionamentos, como neste caso, a reflexão acerca dos Direitos Humanos.  

Tem-se então que todos os cidadãos têm direitos à participação da materialização dos             
Direitos ratificados na Constituição Federal de 1988, provenientes de tratados, convenções e            
declarações, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, na qual              
consta que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a             
Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e das               
liberdades fundamentais (Universal Declaration of Human Rights). 

Ao aproximar a comunidade externa dos debates promovidos no âmbito das Semanas            
de Políticas Públicas, tem-se a democratização do acesso ao conhecimento das temáticas.            
Nesse trilho, ao colocar-se como articulador deste diálogo, o PET cumpre seu papel perante à               
sociedade e consolida sua importância nos movimentos de transformação social. 
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