
Sérgio Haddad Ação Educativa 

Possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo (1971), graduação em 

Licenciatura Em Pedagogia pela Faculdade de Educação e Ciências Pinheirense (1971), 

mestrado em História e Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo (1982) e 

doutorado em História e Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo (1991). 

Atualmente é assessor - Ação Educativa, diretor presidente da Fundação Fundo Brasil de 

Direitos Humanos, membro do Conselho Internacional de Educação de Adultos e membro do 

cdes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em Tópicos Específicos de Educação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: educação, educação de jovens e adultos, educação de adultos, educação 

popular e terceiro setor. (Fonte: Currículo Lattes)  
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