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Introdução: O projeto de Extensão “Direitos Humanos OnLine” do Observatório de Educação em 
Direitos Humanos da UNESP constitui-se em um website, hospedado, no portal da Reitoria da 
UNESP em www.oedh.unesp.br, com a função de compartilhar o conhecimento e divulgar os 
acontecimentos no quesito Direitos Humanos. O site possui rico banco de dados com documentos, 
artigos, livros, papers, revistas, além de vídeos, programas de rádio, eventos e fotos, sendo assim 
um conteúdo de extrema importância para quem estuda ou apenas se interessa por direitos 
humanos. Hoje seu menu contém os seguintes itens: Home/Notícias, Institucional; Núcleos; 
Biblioteca; Pesquisas; Ensino; Extensão; Publicações; Eventos; Jornal; Radio; Televisão; Vídeos; 
Fotografias, Intercâmbios; Organizações; Contato; Facebook. O acesso ao site e seus documentos 
pode ser feito gratuitamente por qualquer usuário, mas o foco maior é nos alunos e funcionários da 
UNESP, por conter muitos eventos e atividades que acontecem dentro da Universidade. Objetivos: 
manter atualizado e ampliar o banco de dados, on line, da oferta educativa de graduação e pós-
graduação, projetos de pesquisa e extensão sobre Educação em Direitos Humanos na UNESP; 
estimular o intercâmbio entre as diversas unidades da UNESP – e desta com outras universidade e 
organismos nacionais e internacionais – em torno que temas relacionados aos direitos humanos 
Métodos: O website é alimentado e atualizado constantemente a partir de informações recebidas e 
pelas pesquisas realizadas por membros do OEDH-UNESP. Resultados: Hoje a UNESP possui 
um site bastante completo sobre educação em direitos humanos, tendo recebido de fevereiro de 
2010 a janeiro de 2011: 3884 visitas. Com um conteúdo deste nível disponível, o site estimula a 
produção de material de pesquisa em direitos humanos, seja na graduação ou na pós-graduação e 
também nos projetos de extensão. 
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