
 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale Conosco ou entre em contato com a Diretoria de Informação e 
Monitoramento da SUBDH – (031) 3916-7921 ou dim@social.mg.gov.br. 

 
 

 

IREITOS HUMANOS Informa 

 

Subsecretaria de Diretos Humanos 

(Subdh) 

   
 

 

 

 

 

 Aconteceu na 8ª Semana de Direitos Humanos, o lança-
mento da ESCOLA DE FORMAÇÃO DE DIREITOS HUMA-
NOS da SEDESE, por meio do programa Universidade 
Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec). A escola ob-
jetiva promover a formação e o fortalecimento da capaci-
dade teórica e técnica dos agentes públicos para que atu-
em de forma interdisciplinar na área de Direitos Humanos 
e contribuir para o aprimoramento das Políticas Públicas 
da área em Minas Gerais. A escola possui três eixos de formação: Capacitação, Tecnólogo e Pós Gra-
duação. A previsão é atender 20 mil pessoas, entre gestores, técnicos, conselheiros de direito e tute-
lares. O primeiro módulo ofertado será Criança e Adolescente. O público-alvo são conselheiros tutela-
res, conselheiros de Direitos da Criança e Adolescente e profissionais da Rede Socioassistencial nos 
municípios. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.social.mg.gov.br. Período de inscri-
ção:  10 de dezembro/2014 a 10 de janeiro/2015.  

 

 

CONSULTA PÚBLICA– PLANO MINEIRO DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA  

 

A SEDESE disponibilizou para consulta pública o Plano Mineiro de Atenção Inte-
gral à Pessoa Idosa, que traduz um compromisso do Governo do Estado de Mi-
nas Gerais com a efetivação dos direitos da pessoa idosa. O Plano será uma fer-
ramenta essencial de monitoramento e fiscalização das ações políticas por parte 
da sociedade civil, e, sobretudo, das próprias pessoas idosas, que, ao terem 
acesso a essa ferramenta, assumirão um papel de protagonismo na luta pelos 
seus direitos. O Plano está disponível em http://www.sedese.mg.gov.br/sobre/
subsecretarias/direitos-humanos/page/2655-plano-mineiro-de-atencao-integral-a
-pessoa-idosa. 

 VOCÊ SABIA? 

Semana de Direitos Humanos    

A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social 
(Sedese), por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, rea-
lizou, até sexta-feira (12), a 8ª Semana de Direitos Humanos 
com várias atividades abertas ao público, como palestras, se-
minários, oficinas, exposições e apresentações artísticas. A 
solenidade de abertura aconteceu na terça-feira (9), no auditó-
rio da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).  

Durante a solenidade, o secretário Eduardo Bernis anunciou o 
lançamento do Plano Mineiro de Atenção Integrada à Pessoa 

Idosa e a criação da Escola de Formação em Direitos Humanos (EFDH). Após a solenidade de abertura, a 
subsecretária de Direitos Humanos, Maria Juanita Godinho Pimenta, apresentou a estrutura e o funciona-
mento da EFDH e do Plano Mineiro de Atenção à Pessoa Idosa.  O primeiro dia de atividades terminou com 
a palestra magna sobre “O Direito Internacional dos Direitos Humanos”, com os professores Délber Andra-
de Lage e Julia Soares Amaral.  
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