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Intro
odução: Educação,
E
, Direitos Humanos
s e Cidad
dania são os conc
ceitos
norte
eadores do
o conjunto
o dos traba
alhos dese
envolvidos pelo NUD
DHUC - Nú
úcleo
de Direitos
D
H
Humanos
e Cidadan
nia de Ma
arilia, sedia
ado e coo
ordenado pela
Facu
uldade de Filosofia e Ciências - UNESP/Marília.Su
ua existênccia remontta ao
início
o do ano de 1997 e se caraccteriza com
mo um espaço de d
discussão e de
interrvenção so
obre a reallidade soccial da cida
ade de Ma
arília(SP) e adjacências o
que é facilita
ado pela sua com
mposição plural, po
ois reúne membros
s da
Univversidade, representantes de
e entidade
es civis, instituiçõe
es pública
as e
partiiculares e voluntários
v
s diversos..
Obje
etivos: Os
O princípiios que norteiam
n
hos desen
nvolvidos pelo
os trabalh
NUD
DHUC se pautam
p
na compreen
nsão de que a promoção e defe
esa dos dirreitos
hum
manos se fa
azem atravvés de um
m processo
o que deve
e estar em
m conformidade
com os propóssitos da De
eclaração Universal dos Direito
os Humanos (1948) e da
Decllaração e Programa
P
de Ação de
d Viena, adotada
a
em
m 1993. Ta
ais docume
entos
reco
onhecem a educação
o como meio
m
fundam
mental para a prom
moção e de
efesa
dos direitos hu
umanos. Diante de ta
al premissa
a, as Unive
ersidades e os centro
os de
quisa têm uma respo
onsabilidad
de social frente
f
à ne
ecessidade
e de se ed
ducar
pesq
para
a a paz e para a to
olerância e,
e consequ
uentemente
e, buscar meios efe
etivos
para
a a concrettização do
os direitos humanos apregoado
os nas Ca
artas e trattados
interrnacionais..
Méto
odos: As atividade
es estão sistematiz
zadas em
m projetos de extensão
universitária centrados no
n desenvvolvimento de pesqu
uisa e de intervençã
ão na
realidade pesq
quisada.
S
asssim, as prin
ncipais ativ
vidades de
esenvolvida
as pelo Nú
úcleo
Resultados: Sendo
ao lo
ongo da sua
s
existên
ncia foram
m: coorden
nação da elaboração
e
o do Progrrama
Mun
nicipal de Direitos
D
Hu
umanos de
e Marília (S
SP), envolvendo aprroximadam
mente
4.00
00 pessoass, Seminárrios sobre Direitos Humanos
H
n Século X
no
XXI, neste
e ano
(200
05), estamo
os na quarrta edição, Semana da
d Mulher e Seminárrios Temátticos,
palestras, oficinas e con
nferências, coordena
a grupo de estudos composto
o por
a educaçã
ão e de outras áreas,
alunos da grraduação e profisssionais da
expo
osições tem
máticas, exibição
e
e debates sobre
s
filme
es e docum
mentários. Tais
proje
etos têm re
esultado na elaboraçção de me
etodologiass alternativvas de ensino e
de material
m
diidático alte
ernativo destinados à educaçção popula
ar de crian
nças,
jovens e adulto
os. Do me
esmo modo
o, têm favo
orecido um
ma maior a
aproximaçã
ão da
Univversidade com
c
a com
munidade na
n qual es
stá inserida
a, pois o p
público alv
vo do
conjunto dessa
as ações envolve a comunida
ade em ge
eral e, sob
bretudo, grrupos
deno
ominados por minorrias sociaiss: crianças
s, mulhere
es, idosos, gays, negros,
pressidiários, en
ntre outross.
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