
 

CEDECA DAVID ARANTES 

EDITAL DO CURSO DIREITOS HUMANOS: DESCONSTRUINDO O TABU 

ENTRE RELIGIÃO E SEXUALIDADE 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Limeira alegremente publica o edital de 

convocação para o curso “Direitos Humanos: Desconstruindo o Tabu Entre Religião e Sexualidade”. 

Atenção: Devido às incertezas derivadas da pandemia da Covid 19, todo processo de inscrição, assim 

como a realização curso, serão realizados online. O presente edital poderá sofrer alterações em 

decorrência do contexto da pandemia, inclusive o calendário. Tais alterações, se vierem a ocorrer, serão 

anunciadas no site do CEDECA Capacita (https://www.cedecacapacita.com.br) 

Quem somos 

O CEDECA David Arantes é uma organização da sociedade civil (OSC) constituída desde 1997 no 

município de Limeira/SP com o propósito de atuar na defesa de direitos de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, de adolescentes em conflito com a lei e suas famílias, realizando 

atendimentos individuais e/ou grupais, de maneira a promover a garantia desses direitos. 

A partir do ano de 2015, iniciamos atuação em parceria com a ONG alemã Terre des hommes na área de 

formação em Direitos Humanos por meio de oficinas e atividades lúdicas e culturais com foco na 

discussão sobre Direitos Humanos, desenvolvidas nos territórios de atuação da Proteção Social Básica do 

CEPROSOM, além da oferta de Formação em Direitos Humanos, por meio de cursos (para os 

profissionais da rede e demais interessados), rodas de conversa, fóruns e encontros. 

Objetivo 

Promover a capacitação em direitos humanos de agentes dos territórios dos municípios de Limeira e 

região, a fim de que possam ser multiplicadores destes conhecimentos, contribuindo para a construção de 

uma cultura de promoção e defesa destes direitos; proporcionar a multiplicação do conhecimento e das 

informações sobre os direitos humanos por meio do envolvimento de profissionais sensibilizados e 

militantes comprometidos, difundindo, junto à comunidade, a importância do acesso aos direitos 

humanos. 

Público alvo 



Pessoas que já participaram de alguma edição do “Curso de Direitos Humanos” do CEDECA ‘David 

Arantes’ 

Vagas 

Limitadas. 

Inscrições 

As inscrições serão de 28 de dezembro de 2020 (data de publicação deste Edital) até dia 18 de janeiro de 

2021. 

Carga Horária 

16 horas: divididas entre Webinars e Materiais Reflexivos/Apoio. 

Modalidade 

EAD. 

Sobre os custos 

Não será cobrada nenhuma taxa de participação ou de inscrição aos candidatos interessados. 

Sobre as Aulas: 

Nosso curso online será ministrado  por meio da plataforma “Google Meet”. Para acessar o Google Meet 

pelo computador, basta clicar em nosso link (que será disponibilizado no nosso site, quando das 

convocatórias dos respectivos módulos). Em caso de acesso pelo celular, faz-se necessário baixar o 

aplicativo “Google Meet”; 

Os materiais de reflexão/apoio (assim como o link para o curso) serão disponibilizados em nosso site; 

Os Webinars serão ao vivo, porém todas as aulas serão gravadas, permitindo que todas e todos tenham 

acesso a elas posteriormente. Estas aulas estarão disponíveis em nosso site pelo período máximo de uma 

semana; 

Após o final do curso será disponibilizado um Questionário de Avaliação de Curso. 

Pré-requisitos técnicos para o Webinar 

No PC: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 34, Google Chrome 39 (com o JavaScript ativado) ou a 

versão mais recente de cada navegador; Windows XP, Windows Server 2008 ou versão posterior; 

Conexão à Internet por cabo, DSL ou superior (no mínimo, 1 Mbps); Processador dual-core 2,4 GHz ou 

superior com, no mínimo, 2 GB de RAM. 



No Mac: Safari 6, Mozilla Firefox 34, Google Chrome 39 (com o JavaScript ativado) ou a versão mais 

recente de cada navegador; Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou versão mais recente; Conexão à Internet 

por cabo, DSL ou superior (no mínimo, 1 Mbps); Processador Intel (no mínimo 2 GB de RAM) 

Para os participantes que quiserem usar áudio por VoIP, um microfone e alto-falantes. Recomenda-se 

usar um headset USB; Recomenda-se usar conexão WiFi para áudio por VoIP. 

No iPad, no iPhone ou em dispositivos Android ou Windows Mobile: Aplicativo gratuito do 

GoToMeeting, GoToWebinar ou GoToTraining disponível na App Store, no Google Play ou na Windows 

Store. 

Acesso à Plataforma 

Abriremos a plataforma 15 minutos antes do início de cada aula para que todas e todos tenham 

comodidade em sua preparação, evitando entrar em cima da hora. Serão dados 10 minutos de tolerância 

para que todos entrem na sala e se inicie a aula. 

Algumas regras deverão ser observadas para o bom andamento de nossas aulas: 

- Os microfones deverão permanecer silenciados, até orientação em contrário; 

- O uso de webcam é opcional; 

- As seções de perguntas deverão ser feitas pelo chat (exclusivamente por escrito), ou até orientação em 

contrário; 

- Ao entrar na plataforma é obrigatório digitar o nome completo no chat. 

Certificação 

Apenas serão conferidos certificados (pdf) de participação àqueles presentes em pelo menos 75% dos 

encontros. 

Caso o participante perca algum webinar, a aula ficará disponível por uma semana em nosso sistema. 

Basta o participante assistir a aula e enviar para a equipe do CEDECA uma resenha sobre a respectiva 

aula, para que a atividade some ao percentual de participação. A resenha deve ser enviada para o email 

capacita@cedecalimeira.org.br, em formato Pdf. 

Apenas serão conferidos certificados de participação àqueles que responderem ao Questionário de 

Avaliação do Curso, o qual será disponibilizado ao final do curso; 

Os certificados serão entregues em formato de pdf no prazo de até um mês após o término do curso. 

Conteúdo Programático 

19h às 22h30 28/01/2021 Direitos Humanos, religião e o cenário político atual. 

19h às 22h30 02/02/2021 Religião e gênero: uma relação insólita? 

19h às 22h30 04/02/2021 Sexualidade infantil: diálogos honestos sobre um tema sensível. 



19h às 22h30 09/02/2021 Transgênero: avançando em territórios “desconhecidos”. 

 

Datas: 

 

DIA DESCRIÇÃO 

28/12/2020 Lançamento do Edital 

28/12/2020 a 18/01/2021 Inscrições 

28/01/2021 Início do Curso – Aula 1 

02/02/2021 Aula 2 

04/02/2021 Aula 3 

09/02/2021 Final do Curso – Aula 4 

 

Termos e Condições 

• Estão expressamente vedadas a gravação e reprodução total ou parcial das aulas, bem como a 

divulgação de fotos e afins de palestrantes, sem prévia autorização, com fundamento no art. 20 do Código 

Civil; 

• Autorizo, desde já, a utilização de minha imagem e voz, para fins exclusivos de divulgação do 

Curso de Direitos Humanos e prestação de contas, à título gratuito, sem qualquer ônus e em caráter 

definitivo, estando ciente que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou 

pagamento de valor antecipado ou posterior pelo uso de imagem; 

• A presente autorização abrange o uso da imagem e voz em todo território nacional e no exterior, 

em todas as suas modalidades, das seguintes formas: mídias sociais (Facebook, Instagram, Home page), 

folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; cartazes; mídia eletrônica 

(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros); 

• A autorização do uso de imagem não permite a modificação das imagens, dos vídeos, dos textos, 

adições, ou qualquer mudança, que altere o sentido das mesmas, ou que desrespeite a inviolabilidade da 

imagem das pessoas; 

• O CEDECA David Arantes não se responsabiliza por qualquer comentário, ação e conduta dos 

(as) alunos, durante as aulas online e fóruns de debates; 

• O (a) aluna que incorrer em condutas discriminatórias, racistas, homofóbicas, transfóbicas e 

misóginas terá sua participação cancelada e as autoridades competentes serão acionadas para fins de 

responsabilização civil e criminal. 


