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O Departamento de Educação da Universidade de Mumbai 
 inclui a Educação para a Paz 

 

                                                                      

Senado, que tinha orientado o PEP nas 
Faculdades de Medicina, Engenharia, 
Educação, Ciências e Comércio da 
Universidade de Mumbai, disse que consi-
derava o programa muito eficaz e o reco-
mendaria igualmente a outras Universi-
dades da Índia. Criada em 1859, a 
Universidade de Mumbai é uma das mais 
antigas e consagradas estimadas universi-
dades da Índia. Recebeu o grau “A” em 
abril de 2012 pelo Conselho Nacional de 
Avaliação e Acreditação e é considerada 
uma das 5 melhores universidades do país.

A seguir, mostra-se um poema escrito por 
um dos participantes deste curso:

Inspirado pela ideia de que os professores 
podem liderar o caminho para a paz junto 
das comunidades a partir da sala de aula, 
o Departamento de Educação da Universi-
dade de Mumbai patrocinou o Programa 
de Educação para a Paz (PEP) para mem-
bros do conselho, administradores, profes-
sores e estudantes, como um contributo 
positivo para o movimento crescente a 
favor do desenvolvimento de uma cultura 
de paz.

Este PEP foi organizado especificamente 
para estudantes do Mestrado de Educa-
ção e estudantes de doutoramento, para 
lhes proporcionar uma base de paz que 
pudessem levar consigo quando começas-
sem a ensinar nas diferentes escolas. A Sra. 
Rakhi Giriraj Dhingra, estudante de investi-
gação a especializar-se em educação pa-
ra a paz, explicou que se os professores 
compreendessem o valor da paz nas suas 
próprias vidas, seriam capazes de ajudar os 
seus alunos a compreendê-la também.

Um dos participantes, o Dr. Indu Garg, Pro-
fessor Associado no Departamento de 
Educação, comentou durante um dos 
períodos de reflexão: “Nos 25 anos em que 
tenho sido professor, nunca vi um progra-
ma neste departamento fazer o que o PEP 
tem feito, ao trazer clareza ao assunto da 
paz!”

No final do curso, a Dra. Sunita Magre, 
membro do conselho da Universidade e do
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