RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2020
1. Formação Advocacy Internacional em Direitos Humanos com RPU e Agenda
2030

O curso de Advocacy Internacional em Direitos Humanos do IDDH é uma formação
(online) oferecida, em diferentes edições, a representantes de organizações e movimentos
sociais de cada uma das regiões do país. Possui como objetivo principal: oferecer um panorama
sobre os mecanismos internacionais da Revisão Periódica Universal (RPU) e da Agenda 2030
(ODS) e apresentar possibilidades de atuação internacional da sua instituição/movimento social
nesses mecanismos.
Ou seja, além de conhecer os mecanismos e as formas de incidência a partir deles, a
formação também envolve a elaboração, pela/o participante, de um Plano de incidência e
monitoramento internacional para a entidade. A formação é dividida em 2 módulos de
aproximadamente 12 horas/aula cada e conta com materiais diretamente na Plataforma
EducarDH. Também conta com um módulo extra, chamado Módulo Ponte, desenhado para que
as/os participantes multipliquem a formação com as/os integrantes de suas respectivas
entidades.
Em 2020 foram realizados 3 módulos desta formação. Sendo o primeiro e o segundo
módulos com a região Nordeste, de 20 de julho a 27 de agosto e de 09 a 27 de novembro,
respectivamente. Também ocorreu o primeiro módulo com a região Sudeste, de 10 de novembro
a 04 de dezembro.

2. XV Curso Avançado de Direitos Humanos (XV CADH)

O CADH chegou em sua 15ª edição, com a proposta de oferecer uma formação sobre
metodologias ativas e inovadoras que visam ampliar os espaços de justiça social dentro das
universidades. Voltada a professores/as e coordenadores/as de cursos de Direito de todo o
Brasil, a formação (online) teve 20 horas-aula e ocorreu entre os dias de 13 a 30 de outubro.
Clique aqui para conferir como foi a programação do curso.

3. Curso Agenda 2030 e Direitos Humanos para pessoas trans em Santa Catarina

Com apoio do GT SC Agenda 2030, o IDDH ofereceu
o Curso Agenda 2030 e DH para pessoas trans em SC
(online). Ele foi desenvolvido com uma proposta
teórico-prática de conhecimento da agenda Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e interpretação dela
sob a perspectiva da pauta trans, como estratégia de
apropriação deste mecanismo.
O projeto também lançou a Cartilha: Como
retificar nome e gênero nos cartórios? Santa Catarina,
disponível aqui.

4. IDDH talks
No contexto de virtualização de atividade em razão da pandemia, o IDDH decidiu criar o
IDDH talks, um podcast em formato de bate-papo sobre temas de justiça social.
Em 2020, foram realizadas duas edições:

1ª Edição - 18 de junho: É possível virtualizar a Clínica Jurídica?

Mediada pela Diretora Executiva do IDDH, Fernanda Lapa, o evento teve as/os seguintes
convidadas/os:
Cassia Nakano Hirai – Fundação Getúlio Vargas/FGV/SP
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da USP, mestre em sustentabilidade pela
FGV-EAESP e em Direito pela Fordham Law School (Nova Iorque, EUA). Coordena os programas
de clínicas jurídicas e de extensão da Escola de Direito de São Paulo da FGV desde 2010.
Mariano Castro Sánchez-Moreno – Pontificia Universidad Católica del Perú
Abogado ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en Biología de la
Conservación en Universidad Peruana Cayetano Heredia. ExViceministro de Gestión Ambiental.
ExVicepresidente UNEA-1. ExDecano de Facultad de Derecho. Universidad Científica del Sur.
Matheus Poerner – Universidade da Região de Joinville/Univille
Graduando em Direito pela Universidade da Região de Joinville – Univille. Estudante da Clínica
de Direitos Humanos da Univille (2020).
Silvia Loureiro – Universidade do Estado do Amazonas
Atua como professora na Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas. Desenvolve
atividades de pesquisa e extensão na Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da
ED/UEA da qual é coordenadora responsável desde 2010. Possui doutorado em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (2015).
María Nora Gonzáles – Universidad del Chile
Abogada, Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ex Directora de la
Escuela de Pregrado de la misma Facultad y del Departamento de Enseñanza Clínica del
Derecho. Directora Académica, profesora y creadora de la Clínica Especializada en Derecho
Ambiental y Resolución de Conflictos.
Clique aqui para ouvir o episódio no Spotify.

2ª Edição - 16 de novembro: Bate-papo e lançamento da Cartilha de retificação de
nome e gênero

Encontro mediado pelo Assessor de Projetos do IDDH, Jonathan Francisco. Contou com a
participação Terra Zap, coordenadora do Coletivo Transcender, e Ângela Annie Aguiar, membra
da Superintendência Regional do INSS em Santa Catarina. Ambas compartilharam as suas
vivências como pessoas trans, e sobre o processo de alteração de nome e gênero dos seus
documentos.
Clique aqui para ouvir o episódio no Spotify.

4. Coordenação do Coletivo RPU Brasil

Desde a criação do Coletivo RPU, o IDDH atua coordenando suas atividades. Em 2020, o
Coletivo RPU desenvolveu seu Relatório Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos no
Contexto da Covid-19.
O documento, foi lançado nacionalmente em 12 de novembro, na plenária do Conselho
Nacional de Direitos Humanos1 e em live transmitida via YouTube e Facebook, com diversas
organizações que participaram na construção do relatório. O evento também contou com sessão
de perguntas e respostas com a audiência, e a presença da a ex-presidente do CNDH e
ex-Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão – MPF –, Deborah Duprat, que refletiu e
comentou sobre os resultados das apresentações e do debate na atual conjuntura brasileira.
Após o lançamento, o Coletivo também participou de uma Roda de Diálogos com
Embaixadas, organizadas pelas Embaixadas do Canadá e da Noruega no Brasil.
Durante o ano, o Coletivo também participou de incidências em sessão do Conselho de
Direitos Humanos da ONU (setembro), junto ao CEDAW (outubro) e ao Comitê DESC. E
participou de reunião para troca de experiências com o Colectivo EPU Perú (10 novembro).
Para mais informações sobre o Coletivo RPU Brasil, acesse a Plataforma RPU, aqui.

5. Participação em Sessões Regulares Conselho DH/ONU
Ao longo do ano, o IDDH realizou incidências durante as sessões do Conselho de Direitos
Humanos da ONU.
Na 44° Sessão foi realizada a manifestação oral sobre a solidariedade internacional e
mudanças climáticas; direito à educação; e pessoas afetadas pela Hanseníase. Ainda, o IDDH
co-patrocinou a manifestação oral, apresentada pela Terra de Direitos, sobre a liberdade de
expressão e combate a violência contra mulheres jornalistas, além de enviar a manifestação
escrita sobre Covid -19 e educação em Direitos Humanos e situação dos DH no Brasil.
Já na 45° Sessão, o IDDH realizou uma manifestação sobre o Programa Mundial de
Educação em Direitos Humanos, participou também em uma manifestação conjunta com o
Coletivo RPU Brasil, sobre os aspectos da Covid-19 e Direitos Humanos no Brasil, e ainda
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Vídeo da transmissão disponível em: https://fb.watch/2ikpIibeYG/, apresentação a partir do minuto 59.

co-patrocinou a manifestação entregue pela organização internacional, Soka Gakkai, sobre
Educação em DH e PMEDH.

