
Objetivo: módulos independentes que visam promover um espaço para reflexão a
respeito de temas com vistas na compreensão da importância da empatia na
educação das relações, assim como as possibilidades de contribuição dos 
indivíduos para essa realidade pandêmica que ainda está se desenhando.
Módulos: Sororidade/ Interseccionalidade; Políticas Afirmativas;
Preconceito/Discriminação/Racismo; Práticas Antirracistas; 
Estética e Diversidade; Códigos de Ética
Carga horária por módulo: 2h30
Local: aplicativo Zoom 
Público-alvo: servidores, docentes e estudantes da Faculdade de Educação 
Período de oferecimento: de 13/10 a 17/11 (quartas-feiras das 9h às 11h30)
Inscrições: de 17/09 a 01/10. Você pode participar dos módulos por livre escolha!
bit.ly/empatiarelacoes

Objetivo: Proporcionar noções básicas da Comunicação Não Violenta (CNV). O curso é
composto por conceitos, fundamentos, atividades e práticas que envolvem a pedagogia

da cooperação, processos circulares e a comunicação não violenta. Tais abordagens
proporcionam um envolvimento humano e colaborativo que pode ser replicado de

forma rápida e simples nos ambientes organizacionais.
Ementa: Conhecendo a Comunicação não-violenta e Marshall Rosenberg. Histórico da

CNV. Modelo de Dominação e Parceria. Competição e Cooperação. Necessidades
universais humanas. Como lidamos com conflitos? O que me desconecta da outra

pessoa? Quatro maneiras de responder a uma mensagem difícil de ouvir. Observação x
Julgamentos X Pseudo-sentimentos. Comunicação que bloqueia o diálogo.

Autoempatia. O que me conecta à outra pessoa? O que me aproxima do outro? Intenção
e conexão. Autorresponsabilidade. Observação, Sentimentos, Necessidades e Pedidos.

Escuta empática, par empático e rede de apoio. Feedback na CNV.
Carga horária: 10 horas
Local: aplicativo Zoom 

Público-alvo: servidores, docentes e estudantes da Faculdade de Educação 
Período de oferecimento: Turma 1: de 28/09 a 26/10 (terças-feiras das 9h às 11h30)

Turma 2: de 09/11 a 30/11 (terças-feiras das 9h às 11h30)
Inscrições: de 17/09 a 26/09

 bit.ly/curso_CNV
 
 

DeDH na 
Faculdade de
Educação

A Diretoria Executiva de
Direitos Humanos da
Unicamp promoverá, entre
setembro e novembro,
algumas atividades
formativas e de bem-estar
para a comunidade da
Faculdade de Educação.
Veja a programação abaixo
e participe!

A importância da empatia na educação das relações

Atendimento na perspectiva dos Direitos Humanos
Objetivo: promover uma educação voltada para o paradigma dos direitos humanos,
nos provocando a desenvolver um olhar técnico, prático e crítico em relação aos
imperativos do respeito à dignidade humana no contexto atual, apresentando
legislações, conhecimentos e práticas pautadas nas diretrizes dos direitos humanos,
para que os indivíduos atuem em consonância com esses princípios em suas
respectivas atividades, a partir de procedimentos e condutas definidas
institucionalmente. 
Ementa: Fundamentos dos Direitos Humanos; Assédio Moral; Antirracismo; Gênero;
Acessibilidade; Saúde mental e Comunicação Não Violenta.
Carga horária: 10h30
Local: meet.google.com/vrm-fcjc-upz
Público-alvo: servidores, docentes e estudantes da Faculdade de Educação 
Período de oferecimento: de 16/09 a 04/10 (segundas e quintas-feiras das 10h30 às 12h)
Inscrições: bit.ly/atendimentoDH

Introdução à Comunicação Não-Violenta

Laboratório de Empatia
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Espaço para práticas baseadas nos princípios da 
Comunicação Não-Violenta
Local: bit.ly/laboratorioempatia 
Público-alvo: comunidade da Unicamp 
Período de oferecimento: de 30/09 a 25/11/21 (quintas-feiras das 13h às 14h)
Participação livre!

Roda de conversa solidária
O propósito da Roda é apoiar, debater e aproximar ideias, para

criar laços, promover diálogos e construir atividades para
ampliar a empatia e a solidariedade.

Local: meet.google.com/aqd-mmbw-eha 
Público-alvo: comunidade da Unicamp 

Período de oferecimento: todas as sextas-feiras, às 17h30
Participação livre!

 
 
 

Vem aí...
 

Oficinas de atividades
artísticas com a Profa.
Verônica Fabrini (IA)

 
 

DÚVIDAS: DIREITOSHUMANOS@DEDH.UNICAMP.BR

WWW.DIREITOSHUMANOS.UNICAMP.BR
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