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O Instituto de Educação, através do Núcleo de Educação para os Direitos Humanos (NEDH-IEUM), 
promove ao longo do ano letivo 2011/2012, um Ciclo de Conferências intitulado “Educação e Direitos 
Humanos”. Integrada nas comemorações do Dia do Instituto de Educação, decorre no dia 10 de 
dezembro pelas 12H00, no Auditório do Centro Multimédia do IE, a conferência com o título “Direitos 
Humanos e Violências nas Escolas: Desafios do trabalho em rede” a proferir pela Profª Doutora Ana 
Maria Eyng, Professora Catedrática da Pontifica Universidade Católica do Paraná, Brasil. 
 
Resumo da Conferência 
A discussão tem como foco a relação entre direitos humanos e violências nas escolas, considerando 
traços culturais que incidem no currículo e na avaliação e assim afetam a convivência na escolar. Serão 
abordados os seguintes aspetos: 1.Observatório de Violências nas Escolas; 2 Aspectos das Violências nas 
Escolas; 3. A pesquisa no observatório de violências nas Escolas do PPGE/PUCPR; 4. Diretrizes para 
educação em direitos Humanos; 5. O trabalho em rede na proteção de direitos. 
 
Nota Biográfica 
Ana Maria Eyng é Professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pesquisadora no programa de 
mestrado e doutorado em Educação PPGE/PUCPR. É graduada em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná − 
UTP (1983), mestre em Pedagogia Universitária pela PUCPR (1995), mestre em Inovação e Sistema Educativo pela 
Universidad Autonoma de Barcelona UAB (1998) e doutora em Pedagogia pela Universidad Autonoma de Barcelona 
UAB (2001). É coordenadora da linha de História e Políticas da Educação no Programa de Mestrado e Doutorado 
em Educação e coordenadora do Observatório de Violências nas Escolas PUCPR. Tem experiência e publicação na 
área de educação com ênfase em políticas de currículo, avaliação institucional, formação de professores e violências 
nas escolas. 
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