
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADE AVALIATIVA DO PROJETO
JOVEM DEFENSOR E JOVEM DEFENSORA DE DIREITOS

HUMANOS

         Considerando o disposto na abertura de matrícula para no “Projeto Jovem Defensor e Jovem

Defensora de Direitos Humanos”, caberá aos inscritos apresentar trabalho interativo consistente na

produção  de  um vídeo  de  60  a  120  segundos  sobre  a  “Declaração  Universal  de  Direitos

Humanos” (cujo  inteiro  teor  poderá  ser  encontrado  em

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf).

A produção do vídeo poderá ser realizada por um ou dois estudantes, mas sempre com a

participação de apenas uma pessoa durante a gravação.  Como auxílio na produção dos vídeos,

encaminha-se, em anexo, manual para gravação produzido pela Escola da Defensoria Pública do

Estado do Paraná.

Os estudantes poderão discutir algum dos direitos contidos nos artigos, no preâmbulo ou nos

considerandos  das  Declaração  Universal  de  Direitos  Humanos,  relacionando-o  com  as  aulas

estudadas.

Caberá ao estudante realizar a leitura atenta da Declaração e relacionar algum dos artigos, do

preâmbulo ou dos considerandos do documento com alguma das  aulas  ministradas.  A título de

auxílio,  abaixo  encontra-se  tabela  com  referências  entre  a  Declaração  Universal  de  Direitos

Humanos e temas abordados nas aulas do curso. Frisa-se que tais informações possuem natureza de

auxílio e são exemplificativos, podendo o estudante fazer outras associações. 

Os vídeos terão nota de 0 a 10 e comporão metade da nota final do estudante, sendo que a

outra metade consistirá nos testes que estão sendo respondidos semanalmente pelos participantes. 

O(s)  participante(s)  dos  5  melhores  vídeos  serão  contemplados  com  bolsas  de  estudos

integrais fornecidas pelo Curso Jurídico para participação em um dos seguintes cursos onlines da

instituição,  a  escolha  do  estudante:  Curso  Básico  para  Concurso  Público  CESPE (79 horas  de

aulas); Curso Básico para Concurso Público UFPR (76 horas de aulas); Curso Básico para Concurso

Público FCC (80 horas); ou Curso Básico para Concursos Públicos em Geral (90 horas)1. 

Ademais, os melhores vídeos serão divulgados na página da Escola da Defensoria Pública

do Estado do Paraná no Instagram (@edeparpr) e veiculados no “Minuto da Defensoria”2,  bem

como na página na internet e redes sociais do Colégio Estadual do Paraná, no decorrer da Semana

de Direitos Humanos, a ocorrer entre os dias 07 e 13 de dezembro de 2020.

1 Maiores  detalhes  sobre  os  cursos,  poderão  ser  encontrados  no  seguinte  endereço:
https://www.juridicotv.com/cursos/concursos 
2 Trata-se de programa com o objetivo de educação em Direitos para população em geral de forma simples e direta.

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
https://www.juridicotv.com/cursos/concursos


Os vídeos deverão ser enviados ao e-mail  procepr@gmail.com impreterivelmente até às

23:59 do dia 02/11/2020,  contendo no título da mensagem o nome completo do(s) estudante(s)

participantes e  tema específico a ser tratado (exemplo:  “Vídeo Jovem Defensor,  João da Silva,

artigo IV, Proibição da Escravidão”)

A avaliação e escolha dos melhores vídeos ficará a cargo de Comissão Julgadora composta

pelo defensor público Bruno de Almeida Passadore (representante da Escola da Defensoria Pública

do Estado do Paraná), pela Professora Sônia Casatti (representante da Colégio Estadual do Paraná)

e pela Professora Gilmara Funes (representante do Curso Jurídico). 

As decisões da Comissão Julgadora serão finais e irrecorríveis.  

Curitiba, 22/09/2020.

Colégio Estadual do Paraná

Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná

Curso Jurídico

Aula Declaração Universal de DH
1 Preâmbulo e Considerandos e artigos I, XV,

XXVIII e XXX
2 Preâmbulo e Considerandos e artigos VI, VIII,

X, XII, XIX, e XXI.
3 Artigos III, V, VIII, IX, X e XI
4 Artigos I, II, IV, XIV e XVIII
5 Artigos I, XXIII e XXVI
6 Artigos XII, XVI e XXV
7 Artigos XII, XXV e XXVI
8 Artigo XXIV, XXV, XXVI e XXVII
9 Artigos I, XXIII, XXVI, XXIX
10 Artigos III, V, VIII, IX, X e XI
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