
  
 

 

 

Curso Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos 
Edição 2018 

Esta edição do Curso Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos é organizada 
conjuntamente pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH) e 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Este formato busca entregar um maior 
alcance geográfico e temático ao curso e colocar especial ênfase no papel do Sistema 
Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos no ciclo de políticas públicas com enfoque de 
direitos humanos. 

Trata-se de um curso semipresencial, sendo as primeiras 9 semanas de trabalho realizadas no 
campus virtual da Escola do IPPDH e uma semana presencial obrigatória na sede do IPPDH, na 
cidade de Buenos Aires. Além disso, essa edição do curso incorpora a possibilidade de optar por 
uma especialização no Sistema Interamericano mediante a realização de um workshop de 5 dias, 
optativo, no marco do 170º Período Ordinário de Sessões da CIDH (Cidade a ser definida), ou pela 
apresentação de um trabalho de pesquisa.  

Marco Institucional: 

O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH) é um organismo 
intergovernamental criado em 2009 pela Decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC) 14/09, 
cujas principais funções são cooperação técnica, pesquisa, treinamento e apoio à coordenação de 
políticas regionais de direitos humanos. 

O objetivo do IPPDH é “contribuir ao fortalecimento do Estado de Direito nos Estados Partes, 
mediante a formulação e o seguimento de políticas públicas de direitos humanos, e contribuir para 
a consolidação dos direitos humanos como eixo fundamental da identidade e do desenvolvimento 
do MERCOSUL". Especificamente, também se encontra entre suas funções "fornecer assistência 
técnica para o desenvolvimento de atividades de treinamento na promoção e proteção dos Direitos 
Humanos, para funcionários/as das instituições de Direitos Humanos dos Estados Partes". 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é um órgão principal da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), cuja função é promover a observância e defesa dos direitos humanos 
nas Américas e servir como órgão consultivo da Organização nessa matéria. Foi criada pela OEA em 
1959 e instalado em 1979.  

O mandato da CIDH está estabelecido no artigo 106 da Carta da OEA, bem como na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José), adotada no dia 22 de novembro de 1969, 
com entrada em vigor em 18 de julho de 1978. A CIDH exerce suas funções com base em três 
pilares de trabalho: o sistema de petições individuais; o monitoramento da situação dos direitos 
humanos nos Estados membros e a assessoria e cooperação técnica com os Estados. Entre as 
funções da CIDH, destacam-se: estimular a conscientização sobre os direitos humanos e realizar 
atividades de promoção e capacitação de funcionários e funcionarias do setor público e de pessoas 
vinculadas às organizações da sociedade civil. 

A Escola Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL é uma instancia de 
formação e cooperação técnica que responde à necessidade presente na normativa fundacional do 
Instituto. É um centro de estudos no qual se organizam e se desenvolvem atividades de capacitação 



  
 

 

e formação que articulam conhecimentos políticos e académicos de alto nível em diálogo com os 
saberes sociais, orientados a fortalecer as capacidades de governo e gestão de políticas com 
enfoque de direitos, nas diversas escalas: nacional, estadual/provincial, local e regional.  

Por sua vez, a CIDH, no marco do seu Plano Estratégico 2017-2021, estabeleceu como seu Objetivo 
Estratégico número 3 impulsar o fortalecimento institucional e a construção de capacidades de 
atuação de organizações e redes de atores sociais na defesa dos direitos humanos. Em particular, o 
Plano Estratégico prevê o Programa Ampliado de Capacitação e Promoção de Pensamento e 
Cultura em Direitos Humanos e o Programa de Cooperação Técnica na Área de Institucionalidade e 
Políticas Públicas com Enfoque em Direitos Humanos, por meio do qual promove políticas públicas 
voltadas a consolidar o respeito pelos direitos humanos como um elemento central dos processos 
de fortalecimento das capacidades nacionais para a implementação dos padrões interamericanos 
de direitos humanos. 

É neste marco institucional que o Curso Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos foi 
concebido e desenvolvido. O curso já teve duas edições anteriores (em 2016 e 2017), quando seu 
objetivo principal centrou-se na construção de conhecimento para a gestão de políticas públicas a 
partir de uma perspectiva de direitos humanos, contemplando tanto aspectos de teóricos como 
também ferramentas atuais e adequadas. Ao mesmo tempo, propôs um espaço de formação e 
debate para construir “comunidades de prática” para abordar os desafios que os gestores de 
políticas públicas da região enfrentam atualmente. 

Destinatarios: 

Funcionários(as) públicos(as) responsáveis pela elaboração, planejamento, direção, execução e 
avaliação de políticas públicas, membros de organizações e movimentos sociais, acadêmicos e da 
sociedade em geral dos Estados membros do MERCOSUL e da OEA.   

Serão admitidos até 100 participantes, dos quais uma parte será designada diretamente pelas 
autoridades governamentais dos Estados mencionados previamente e outra parte será 
selecionada mediante uma chamada aberta.  

Para o processo de seleção, se tomará em consideração uma adequada representação geográfica, 
disciplinar, de géneros e de instituições, além de se valorar de forma particular a realização de 
funções de toma de decisão e/ou incidência em políticas públicas. As especificidades dos critérios 
que serão utilizados no processo serão oportunamente comunicados com o início da chamada.  

O curso não tem nenhum custo para as pessoas selecionadas, razão pela qual os participantes não 
terão que pagar nenhuma matricula para a sua realização. Não obstante, os participantes deverão 
cobrir todos os curtos e despesas correspondentes à participação nas semanas presenciais 
previstas, tomando em consideração que a semana presencial em Buenos Aires é obrigatória para a 
aprovação do curso. As pessoas que participem das instancias presenciais previstas deverão contar 
com um seguro médico internacional sob sua responsabilidade.  

Objetivo: 

O Curso Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos procura formar e fortalecer as 
capacidades de atores relevantes das Américas no enfoque de direitos nas políticas públicas. A 
partir de uma perspectiva que reconhece as contribuições e os desafios da região, se oferece uma 



  
 

 

aproximação às experiências existentes e aos desafios que o horizonte dos direitos traz para a 
institucionalidade estatal.  

Metodologia: 

O processo de estudo oferecido no Curso Internacional combinará a formação teórica e prática 
nos campos do pensamento americano, do direito internacional dos direitos humanos, do Sistema 
Interamericano de Proteção, das ciências sociais, humanas e da administração pública, com a 
apresentação de experiências práticas de alto impacto para a garantia de direitos, implementadas 
nos Estados da região nos últimos anos. 

A dinâmica de intercâmbio entre os participantes do curso, provenientes do âmbito 
governamental, acadêmico e da sociedade civil, constitui em si um fórum para identificar 
problemas, obstáculos, recursos e oportunidades com vistas ao fortalecimento de instituições e 
políticas voltadas para os direitos humanos. 

As sessões virtuais, que serão realizadas durante 9 semanas, darão a oportunidade de 
aprofundamento em aspectos específicos do ciclo de políticas públicas a partir da perspectiva dos 
direitos humanos e também vão permitir a análise de experiências específicas nos países da 
região. 

Durante os módulos da fase virtual serão conformados subgrupos de trabalho a partir de 
interesses comuns, que organizarão as atividades em eixos específicos de trabalho. Os subgrupos 
permitirão a troca de reflexões e experiências em torno aos problemas, obstáculos, 
oportunidades e recursos identificados para cada país sobre o tema de interesse comum a ser 
tratado. 

Além disso, na etapa presencial obrigatória, que se levará a cabo na Cidade de Buenos Aires 
durante 5 dias, serão realizados workshops e seminários abertos ao publico. 

Os workshops permitirão compartilhar o trabalho desenvolvido durante os meses de intercâmbio 
online. Eles incluirão a realização de conferências sobre os vários temas relacionados com a 
gestão de políticas públicas a partir da perspectiva dos direitos, e mesas de discussão sobre os 
diferentes temas trabalhados, facilitando, assim, espaços de diálogo e construção coletiva de 
conhecimento, e também contarão com a realização de colóquios sobre experiências concretas. 

Também nesta etapa, serão realizados seminários abertos ao público, nos quais serão discutidos 
aspectos teóricos do processo histórico da região. Nestas atividades, cujo tema será definido de 
acordo com os objetivos estratégicos do IPPDH e da CIDH, e levando em consideração elementos 
da situação regional, contemplam-se conferências magistrais do mais alto nível, nas quais também 
será possível analisar experiências e aprendizagens significativas do enfoque de direitos humanos 
e do desenvolvimento de políticas públicas com enfoque de direitos humanos nos países da 
região.  

Por outro lado, os e as participantes que optarem por especializar-se no sistema interamericano, a 
etapa presencial opcional, que será realizada no marco do Período Ordinário de Sessões 170 da 
CIDH durante 5 dias, incluirá sessões específicas sobre o funcionamento de cada um dos 
mecanismos da CIDH, bem como discussões e reflexões sobre o papel do Sistema Interamericano 



  
 

 

de Direitos Humanos em matéria de políticas públicas nos Estados da região. 

Aqueles que não participem da etapa presencial opcional no âmbito do 170º Período Ordinário de 
Sessões da CIDH, poderão obter a especialização mencionada anteriormente mediante a 
realização e entrega de um trabalho de pesquisa escrito, em função de uma orientação específica 
que se oferecerá oportunamente, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos.  

Em sínteses, o Curso Internacional visa integrar uma abordagem teórico-prática com a socialização 
de experiências significativas de políticas públicas em direitos humanos. Ao mesmo tempo, 
considera-se como uma tensão dinamizadora da sua proposta, a conformação de espaço de 
diálogo em torno da construção de direitos, compreendidos no amplo espectro que vai desde as 
lutas sociais até a efetiva satisfação dos direitos por meio de políticas públicas coerentes com as 
necessidades e demandas da população. 

Conteúdo do curso: 

O curso contempla uma oferta que combina temas permanentes com outros de caráter conjuntural 
baseados na dinâmica histórica da região. Nesse sentido, o curso tem como objetivo oferecer 
ferramentas para analisar os principais processos pelos quais a região americana está passando e 
que representam desafios para a plena vigência dos direitos humanos. Os temas permanentes 
oferecem um campo específico de construção e gestão de políticas públicas de direitos humanos, 
que exigem formação técnica e política para fortalecer as capacidades institucionais de gerar 
propostas com impacto efetivo nas práticas realizadas pelos Estados em suas diversas instâncias. As 
experiências apresentadas devem nos permitir identificar, juntamente com as tensões e desafios, 
alguns eixos que orientem propostas futuras. 

Etapa virtual: 

Esta etapa busca desenvolver os aspectos técnicos e de gestão, priorizando a análise de 
experiências concretas, nas quais se visibilizará a aplicação ou não dos princípios gerais de enfoque 
de direitos nas diversas fases do ciclo da política pública. O início desta etapa esta programado para 
o dia 11 de setembro e sua finalização para o dia 12 de novembro. Depois da sua conclusão, os e as 
participantes terão um período de tempo para elaborar seus trabalhos finais, que serão 
apresentados no marco da semana presencial obrigatória em Buenos Aires.  

Tabela de conteúdos:  

 Módulo Tema 

 
 

Bloco 1 

1 Apresentação do curso e familiarização com o campus virtual 

2 Direitos humanos, democracia e desenvolvimento 

3 Aproximação /Abordagem/ Introdução ao Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos 

 
4 

Perspectivas e debates em torno às dimensões sociais dos processos de 
integração regional 



  
 

 

5 As políticas públicas: noções conceituais 

6 Abordagens para a gestão de políticas públicas 

 Entrega do projeto preliminar: proposta de trabalho final 

 
Bloco 2 

7 Enfoque de direitos humanos nas políticas públicas 

8 Igualdade e não discriminação 

 
9 Produção, acesso a informação e participação no ciclo das políticas públicas. 

 Entrega do trabalho final 

 

Etapa presencial obrigatória:  

A etapa presencial obrigatória na Cidade de Buenos Aires se levara a cabo do dia 11 ao dia 15 de 
fevereiro de 2019, e contará com instancias de formação nas quais participarão aquelas pessoas 
que tenham aprovado a etapa virtual1. 

As jornadas de formação presencial contarão com a apresentação de uma serie de conteúdos 
relacionados à temática de políticas públicas com enfoque de direitos humanos por parte de 
expertos na matéria. Além disso, serão realizados intercâmbios dos trabalhos elaborados pelos 
participantes e de experiências destacadas sobre o tema, além da apresentação de políticas, 
processos e experiências de âmbito regional ou nacional. A dinâmica de workshop da etapa 
presencial será um espaço propicio para compartilhar experiências e debater os produtos da 
formação da etapa virtual.  

Etapa presencial optativa: 

Esta edição do Curso Internacional oferecerá a possibilidade de realizar, de forma adicional e 
optativa, uma formação especifica sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 
Humanos. Essa opção se realizará no marco do 170º Período Ordinário de Sessões da CIDH, previsto 
para a semana do dia 3 ao dia 7 de dezembro de 2018, na sede da Comissão na Cidade de 
Washington ou em algum outro país membro da OEA. A definição do lugar de realização desta 
etapa presencial optativa será informada aos participantes durante os primeiros 30 dias da etapa 
virtual.  

Os e as participantes interessados/as nessa especialização que não possam comparecer à semana 
optativa no marco do 170º Período Ordinário de Sessões da CIDH, contarão com a alternativa de 
elaborar um trabalho de pesquisa escrito sobre o Sistema Interamericano, para o qual as diretrizes 
serão informadas oportunamente. A semana presencial optativa consistirá em um workshop de 
formação com ênfases nos conteúdos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, incluindo o 
intercambio de experiências, desafios e boas práticas relevantes na temática. As jornadas do 
workshop estarão a cargo de Comissionados e Comissionadas da CIDH, assim como de especialistas 
em Direitos Humanos da Secretaria Executiva da CIDH e membros do IPPDH.  

                                                           
1 Todas as datas previstas neste documento são tentativas.  



  
 

 

 

Os e as participantes do curso que completem tanto a etapa virtual como a semana presencial 
obrigatória, poderão optar por adquirir esta especialização mediante a realização do workshop de 
formação no marco do 170º Período Ordinário de Sessões da CIDH ou mediante a entrega de um 
trabalho de pesquisa escrito, mencionando anteriormente.  

Equipe docente: 

Cada módulo estará a cargo de responsáveis do curso, alguns membros da equipe do IPPDH e da 
CIDH, e outros serão convidados (expertos, docentes de outros cursos do Instituto, participantes de 
edições anteriores do curso internacional). Também se contará com uma coordenação académica e 
assistência técnica durante todo o processo de formação, para orientar os participantes na 
elaboração dos seus pré-projetos e trabalhos finais.  

Por outro lado, também se contará com o apoio de tutores (docentes do curso) que orientarão aos 
participantes na elaboração dos seus trabalhos e darão apoio para a utilização das ferramentas 
metodológicas. Estes tutores serão convocados de acordo com os módulos temáticos oferecidos no 
marco do curso e espera-se que cada tutor possa acompanhar pelo menos dois participantes. Os 
membros da equipe do IPPDH e da CIDH, além de oferecer assistência técnica, irão corrigir as 
versões preliminares e finais dos trabalhos, e o trabalho escrito sobre o Sistema Interamericano nos 
casos que corresponda.  

O corpo docente da etapa presencial será conformado tanto por figuras destacadas âmbito político, 
académico e da sociedade civil, como também por expertos e especialistas nas temáticas 
propostas.  

Avaliação: 

Para a aprovação no Curso Internacional será necessário contar com a participação nos fóruns de 
debate virtual e com a entrega da versão preliminar e final do trabalho individual, que consistirá em 
um texto no qual se desenvolva uma proposta de política pública com enfoque de direitos ou que 
se analise uma política pública existente a partir das diretrizes e princípios abordados durante o 
curso.  

Os e as participantes que decidam optar por uma especialização no Sistema Interamericano, 
deverão assistir à etapa presencial optativa no marco do 170º Período Ordinário de Sessões da 
CIDH ou apresentar um trabalho escrito de pesquisa. Os melhores trabalhos poderão ser divulgados 
na página web do IPPDH e da CIDH.  

 

 

 

 


	Marco Institucional:
	Destinatarios:
	Conteúdo do curso:
	Etapa virtual:

