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a p r e s e n t a ç ã o

coerente com uma de suas missões, a de fomentar o desenvolvimento da 

extensão Universitária nos cursos de graduação e pós-graduação da faculdade 

Mineira de direito, o núcleo direitos Humanos e inclusão (ndHi), vinculado à pró-

reitoria de extensão (proeX – pUc Minas), elaborou esse material com o objetivo 

de apresentar brevemente a extensão na pUc Minas, os projetos de extensão de-

senvolvidos na faculdade Mineira de direito entre 2005 e 2013 e lançar o núcleo de 

extensão em direitos Humanos da faculdade Mineira de direito.

as informações apresentadas sobre os projetos de extensão na faculdade Mi-

neira de direito referem-se aos projetos executados com ou sem fomento da proeX.

as informações referentes aos projetos financiados pela proeX foram 

extraídas do banco de dados do sistema de Gestão de projetos (Gpe). as infor-

mações referentes aos projetos executados sem fomento da proeX foram cole-

tadas através de entrevistas semiestruturadas feitas por uma equipe de alunos 

extensionistas do ndHi, entre setembro de 2011 e fevereiro de 2013, com os 

professores responsáveis por essas atividades.

para facilitar a visualização e a leitura, optou-se em apresentar apenas o títu-

lo do projeto, nome do professor(a) coordenador(a), seu público-alvo e local de sua 

realização. outras informações sobre esses projetos poderão ser obtidas na asses-

soria da proeX ou no ndHi, localizados no prédio 30 (Unidade coração eucarístico), 

e-mail: ndhi@pucminas.br, (31) 3319-4977.





7

1. a eXtensão UniVersitÁria na proeX/pUc Minas

“Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se tornará assim uma 
máquina utilizável, não uma personalidade. É necessário que adquira um senti-
mento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é 
belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com seus 
conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura 
harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações 
dos homens, suas quimeras e suas angústias para determinar com exatidão seu 

lugar exato em relação a seus próximos e à comunidade” (Albert Einsten, 1981). 

a extensão universitária constitui-se em lócus privilegiado de formação. pela via 
do diálogo aberto com a sociedade, é possível concretizar a formação integral desejada: 
conhecer e vivenciar a complexidade da realidade na qual se dará a atuação, aproveitan-
do e vislumbrando oportunidades; sensibilizar-se em relação às agendas sociais e am-
bientais e as possibilidades de contribuição efetiva, como cidadãos e futuros profissionais; 
perceber as ações de responsabilidade social como dever ético e como campo de atuação 
profissional; aprender fazer, aprender a ser, aplicando a teoria e refletindo sobre a prática.”

a imagem a seguir tenta sintetizar as características essenciais da extensão 
universitária na pUc Minas. para que possamos reconhecer como uma prática de 
extensão Universitária todos os elementos (atores, processos e resultados) devem 
necessariamente ser identificados.
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a extensão universitária, integrada ao ensino e à pesquisa, é parte do fazer aca-
dêmico e um dos lugares do exercício da função social das instituições de ensino su-
perior, conforme regem a constituição federal de 1988 (art. 207), o plano nacional de 
educação 2011-2010, a lei de diretrizes e Bases da educação de 1996, as diretrizes cur-
riculares para os cursos de Graduação (cne/ces 776/97), as diretrizes para Graduação 
da pUc Minas de 2004, o plano nacional de extensão Universitária, a política de exten-
são Universitária da pUc Minas de 2006 e o regimento interno da pUc Minas. Uma ação 
pedagógica extensionista favorece a universidade a intensificar a convergência entre 
sua vocação técnico-científica, a vocação humanizadora e seu compromisso social.

entende-se a extensão como “parte integrante do processo educativo, cul-
tural e cientifico, que se articula de forma indissociável ao ensino e à pesquisa e 
viabiliza a relação transformadora entre a universidade e sociedade” (art. 154 do 
regimento da pUc Minas, 2011). É por meio da extensão que podemos garantir a 
formação das competências exigidas pelo enade que são: ler e interpretar; analisar 
e criticar as informações; extrair conclusões por indução ou dedução; estabelecer 
relações, comparações e contrastes em diferentes situações; detectar contradi-
ções; fazer escolhas valorativas avaliando as consequências; questionar a realidade 
e argumentar coerentemente; utilizar de raciocínio jurídico, de argumentação, de 
persuasão e de reflexão crítica; compreender de forma adequada e interdiscipli-
narmente os fenômenos políticos, sociais, econômicos, subjetivos e psicológicos, 
dentre outros, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do direito; 
desenvolver  a capacidade de reflexão crítica e sensível, bem como capacidade de 
abstração metafórica; compreender e interrelacionar os fundamentos filosóficos, 
axiológicos e teóricos do direito com sua aplicação prática.

no ensino, as atividades de extensão ampliam o espaço da sala de aula, per-
mitindo que a construção do saber se faça dentro e fora da academia, contribuindo 
com o processo pedagógico na medida em que possibilita o intercâmbio e par-
ticipação entre as comunidades interna e externa à vida universitária. ao mesmo 
tempo em que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, este 
saber retorna à universidade de forma testada e reelaborada.

a relação entre extensão e pesquisa favorece a criação e a recriação de conheci-
mentos que podem contribuir com a transformação da sociedade, com o desenvolvimen-
to teórico, bem como para retroalimentar parte da ação pedagógica da universidade.

sendo assim, as práticas de extensão na pUc Minas intensificam o processo dia-
lético entre teoria e prática e colaboram para a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação, aliada a movimentos sociais de superação das desigualdades e exclusão no país. 
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as práticas de extensão têm caráter interdisciplinar e transdisciplinar, extrapo-
lam a abordagem especializada de cada área de conhecimento, ou curso, e favorecem 
a visão integrada das questões sociais. elas possibilitam intensas relações entre áreas 
distintas do conhecimento, de conceitos e modelos complementares, além da inte-
gração e convergência de instrumentos e técnicas para uma consistência teórica e 
operacional criativa e crítica. essas práticas, tendo o HUManisMo como vetor básico 
e em concordância com a missão confessional da pUc Minas, propõem formar pro-
fissionais cidadãos que pautem suas ações pela ética, fundada no entendimento de 
que o ser humano tem valor por si mesmo, com princípios e valores que se orientam 
para a defesa da justiça, do respeito às diferenças, da igualdade, da pluralidade, da 
autonomia, da solidariedade e da liberdade entre todas as pessoas. traduzindo esses 
princípios para o atual momento da sociedade brasileira, a extensão da pUc Minas, 
articulada ao ensino e à pesquisa, assume o compromisso com a construção de um 
estado democrático de direito no Brasil e com os direitos Humanos.

o gerenciamento da extensão universitária na pUc Minas é realizado de forma 
colegiada, a partir de atividades desenvolvidas pelo pró-reitor; pelos coordenadores 
de extensão nas unidades e campi; pelos coordenadores dos núcleos temáticos, pelos 
coordenadores de extensão dos diversos cursos da pUc Minas e pelos funcionários 
técnico-administrativos. esse modelo de gestão compartilhada também conta com 
um fórum de coordenadores de extensão dos cursos de graduação/institutos/facul-
dades, de modo que exerçam o papel didático-pedagógico e dinamizador na disse-
minação da extensão universitária na pUc Minas, considerando-se as três dimensões 
acadêmicas: ensino, pesquisa e extensão. cabe aos colegiados de extensão uma ar-
ticulação direta com os corpos docente e discente dos cursos, entendendo-se que 
professores e alunos são os principais atores do fazer acadêmico.

segundo a política de extensão da pUc Minas, é possível que a extensão seja 
efetivada por meio das seguintes modalidades: 

•	 Programas: conjunto de projetos de extensão de caráter orgânico insti-
tucional, com clareza de diretrizes e orientado a um objetivo comum em 
ação de médio e longo prazo.

•	 Projetos: ação processual e contínua de caráter educativo, social, científi-
co ou tecnológico com objetivo específico a curto e médio prazo.

•	 Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou 
prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga horária 
mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos.

•	 Eventos: apresentação e exibição pública e livre ou também com clientela 
específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico 



10

desenvolvido, conservado ou reconhecido pela universidade. inclui: con-
gresso, seminário, encontro, conferência, ciclo de debates, exposição, es-
petáculo, festival, evento esportivo, entre outros.

•	 Prestação	de	serviços: realização de trabalho oferecido pela Universida-
de ou contratado por terceiros (comunidade e/ou empresas), incluindo 
assessorias, consultorias, cooperação interinstitucional e/ou internacional. 
cabe ressaltar que a prestação de serviços na universidade deve conside-
rar sempre o caráter pedagógico de sua ação, eliminando a possibilidade 
de substituir o estado em suas funções e de transformar-se em uma agên-
cia de venda de serviços.

•	 Publicações	e	outros	produtos	acadêmicos: produção de publicações e 
de produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão para difusão 
e divulgação cultural, científica ou tecnológica, tais como cartilhas, vídeos, 
filmes, softwares, anais, revistas, livros, cds, entre outros.

•	 Práticas	de	extensão	nas	disciplinas:	 intervenção realizada por alunos 
junto à comunidade, com acompanhamento do professor, construída de 
forma dialogada, para atender demandas sociais previamente identifica-
das. o planejamento e o acompanhamento são realizados no contexto 
da disciplina, de forma a garantir a sua articulação com o ensino e/ou a 
pesquisa e a interdisciplinaridade que caracteriza a extensão universitária 
(política de eXtensão da pUc Minas, 2006). podem ser exemplos de 
práticas de extensão na disciplina: visita técnica, atividades computadas 
com horas não financeiras, trabalhos extraclasse, trabalhos aplicados, tra-
balhos interdisciplinares, oficinas, consultoria, atendimento social, dentre 
outras considerando/observando a natureza da ação.

as modalidades de prática de extensão são reconhecidas como parte do processo 
de formação crítico-reflexivo. É imprescindível ao desenvolvimento das competências e 
habilidades, também previstas nas diretrizes de graduação, integrando os três pilares uni-
versitários. para o professor é um campo privilegiado para o desenvolvimento da sua ex-
pertise e reconhecimento da sua contribuição para a transformação da sociedade. À me-
dida que o conhecimento se estende para fora da sala de aula, via práticas de extensão ou 
de pesquisa, proporciona ao aluno leitura da realidade empírica, problematização e busca 
de respostas inovadoras e condizentes com as singularidades das experiências vividas.

os laboratórios, clínicas, serviços de assistência jurídica, fazenda experimen-
tal, entre outros, configuram-se como espaços privilegiados de integração ensino, 
pesquisa e extensão. neles o aprimoramento da prática profissional pode ser poten-
cializado pelo estímulo às práticas investigativas e de extensão, que geram reflexões 
sistemáticas que, por sua vez, possibilitam o desenvolvimento da capacidade crítica e 



11

construtiva do aluno. por outro lado, a visão interdisciplinar é sustentáculo das novas 
habilidades requeridas para qualquer profissional do mundo contemporâneo.

para entender como se operacionalizam as modalidades de extensão, é 
preciso ter em mente o modo como a extensão em si mesma representa o com-
promisso universitário com a transformação social. para que o professor possa 
desenvolver práticas de extensão, ele poderá inscrever um projeto no edital da 
proeX que é lançado no segundo semestre de cada ano, ou buscar fomento em 
outros editais ou parcerias com instituições. 

no que diz respeito às práticas de extensão em disciplinas curriculares, estas 
devem ser registradas no plano de ensino e privilegiarem atividades que podem 
contribuir para a transformação social através do compartilhamento do conheci-
mento entre a comunidade e os cursos em suas atividades de ensino e pesquisa. 

com vistas à criação e manutenção de diálogo entre a universidade e a 
comunidade nos diversos campos do saber, a pUc pode conduzir ações (práti-
cas encaminhadas pelos sujeitos – no caso os alunos da instituição orientados 
pelos professores) junto às comunidades em que está inserida, bem como qual-
quer prática extensionista alinhada à política de extensão universitária: práticas 
de diagnóstico das demandas da comunidade por conhecimento e/ou serviços; 
planejamento das ações extensionistas; intervenção na comunidade e avaliação 
da intervenção pelos professores, alunos e beneficiados.

as práticas de diagnóstico envolvem o conhecimento e (re) conhecimen-
to do público alvo. neste caso, os agentes - alunos e professores, sob coordena-
ção da extensão do curso - devem estar atentos aos contatos com “organizações 
públicas, produtivas, não-governamentais e internacionais” (pontifícia UniVer-
sidade catÓlica de Minas Gerais, 2006) para diagnosticar como a disciplina 
pode promover transformações sociais. 

a ancoragem das ações de diagnóstico e intervenção devem sempre par-
tir (vir) da reflexão teórica. afinal, deve-se entender a extensão universitária como 
“uma atividade acadêmica interdisciplinar, teórica e prática, que se realiza tanto por 
meio de seleção e processamento de demandas externas quanto da elaboração interna 
de questões que merecem ser desenvolvidas à luz de estudos e teorias” (pontifícia 
UniVersidade catÓlica de Minas Gerais, 2006).

o papel de cada disciplina curricular na transformação social pode evocar di-
versos estudos, os quais deverão ser objeto de discussão na disciplina em questão.

a partir da reflexão teórica sobre as possibilidades de intervenção, que orien-
tam as ações diagnósticas das práticas extensionistas, pode ser realizado o planeja-
mento das ações de extensão seguidas da intervenção.
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2. projetos de eXtensão na facUldade Mineira
 de direito de 2005 a 2013

PROJETOS	DO	ANO	DE	2013		

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

Formação	 Básica	 em	
Direitos	Humanos

Coord. Profa. 
Maria do Carmo B. 
de Oliveira Metzker

recuperandos do sistema 
apac em arcos, estenden-
do-se para os agentes de 
leitura do projeto Bagagem 
e os jovens integrantes do 
pró-jovem do cras em ar-
cos. além disso, o projeto 
fBdH pretende atender os 
jovens de japaraíba (MG). 
esse atendimento será feito 
a partir de um diagnóstico 
com as famílias dos recupe-
randos, dos agentes e dos 
jovens advindos dos espa-
ços apac, cras e Bagagem.

apac de arcos (MG ) 
centro de referência em 
assistência social 
(Brasília – arcos -MG) 
prefeitura de japaraíba
(centro - japaraíba - MG)
sociedade de são Vicente 
de paulo - são Vicente
(arcos – MG)

B
A
R
R
E
i
R
O

Arbitragem	nas
Comunidades

Coord. Prof. 
Carlos Henrique Soares

o público que se preten-
de atender faz parte da 
comunidade do Barreiro e 
mediações. 
os beneficiários indiretos: 
corporações e empresas da 
região, órgãos governamen-
tais e escolas públicas e pri-
vadas. o comércio de forma 
geral. e o próprio sistema 
judiciário do Barreiro que se 
verá desafogado com a di-
minuição da demanda. além 
do saj da unidade Barreiro 
que se encontra atualmente 
assoberbado de trabalho. os 
alunos e professores partici-
pantes do projeto.

pUc Minas Barreiro



13

B
A
R
R
E
i
R
O

Leitura:	um	caminho	
para	a	cidadania

Coord. Profa. 
Jacyra Antunes Parreira

de acordo com os dados 
obtidos, o público alvo é ca-
rente, de baixa escolaridade 
e de baixo poder aquisitivo. 
a creche pingo de Gente se 
localiza no bairro Vale do ja-
tobá, região com alto índice 
de criminalidade, violência 
e pobreza. os beneficiados 
pelo projeto estão na faixa 
etária entre 07 a 14 anos.

creche comunitária pingo de 
Gente - Vale do jatobá – BH

B
E
T
i
m

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof. 
Jairo Coelho Moraes

o público será diverso, por-
que o projeto possui variados 
eixos de atuação: apoio a mo-
vimentos e lideranças sociais, 
educação de jovens e adultos 
e educação em mídia.

pUc Minas Betim

B
E
T
i
m

Mulheres	de	Isabel

Coord. Profa. 
Glays de Fátima Silva Guerra

Mulheres que residem na 
região do citrolândia, com 
faixa etária de 18 anos e 
mais que tenham interesse 
em participar do projeto de 
pesquisa-ação proposto.

Movimento de reintegração 
das pessoas atingidas pela 
Hanseníase - colônia santa 
isabel Betim (MG)

C
O
N
T
A
G
E
m

Projeto	GIRA	SOL:	
semeando	a	dignidade

Coord. Prof. 
José Boanerges Meira

público atendido pela 
cúria Metropolitana 
(público eclético)

cúria Metropolitana, Vicariato 
regional de contagem (cida-
de industrial – contagem).

C
O
N
T
A
G
E
m

Diálogos	com	
o	Cidadão

Coord. Profa. 
Júlia Calvo

400 pais de alunos da 
escola prof. Hilton rocha, 
em contagem (MG).

escola Municipal prof. Hilton 
rocha - anexo tropical (con-
tagem)

pUc Minas em contagem
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P
O
Ç
O
S

Construção	da
cidadania	infanto-
juvenil:	Uma	Proposta	
Jurídico-Pedagógica

Coord. Prof. 
Tadeu Antônio Dix Silva

600 (seiscentos) alunos do 
ensino fundamental (do 6º 
ao 9º ano) da rede pública 
de ensino, da cidade de po-
ços de caldas e região. são 
alunos de regiões de perife-
ria, de nível socioeconômico 
baixo, cuja faixa etária varia 
de 11 a 16 anos de idade.

ee professor fernando Maga-
lhães – caconde (sp) 
ee dona francisca tamm Bias 
fortes - nossa senhora apare-
cida poços de caldas (MG) 
eM sérgio de freitas pache-
co - Vila togni - poços de cal-
das (MG)

P
R
A
Ç
A

Violência	doméstica	e	
Violência	da	Mulher

Coord. Prof. 
Bruno Vasconcelos
de Almeida

comunidade em geral.
delegacia de Mulheres BH
pUc Minas praça da liberdade

B
E
l
O

H
O
R
i
z
O
N
T
E

Núcleo	de	Prática	
Arbitral

Coord. Prof. 
Leandro Rigueira Rennó 
Lima

Beneficiários diretos são: 
estudantes dos mais diver-
sos cursos da pUc Minas 
e de outras universidades, 
professores e funcionários 
da pUc Minas e de outras 
universidades, profissionais 
das mais diversas áreas de 
atuação (advogados, enge-
nheiros, empresários, fun-
cionários públicos etc.).  os
beneficiários indiretos são 
todos os membros da so-
ciedade que poderão ter os 
seus conflitos resolvidos por 
meio da arbitragem, o pró-
prio poder judiciário.

pUc Minas da
praça da liberdade

B
H

E

P
R
A
Ç
A

Programa	APAC:	
assistência	jurídica

Coord. Profa. 
Klelia Canabrava

todos os recuperandos
da apac.

apac de santa luzia, 
santa luzia (MG)
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B
H

E

P
R
A
Ç
A

Concessão	de	uso	
especial	para	fins	de	
moradia:	uma	Ação	
interdisciplinar	para	a	
efetivação	dos	direitos
Humanos

Coord. Prof. 
Cristiano de Melo Bastos e 
Adalberto Antonio Batista 
Arcelo

aproximadamente 800 (oi-
tocentas) pessoas, dentre 
idosos, adultos e crianças de 
baixo poder aquisitivo, que 
vivem há mais de 50 anos 
em lotes no Bairro Vera cruz, 
de propriedade do inss.

Movimento dos Moradores 
ocupantes dos lotes perten-
centes ao inss do Bairro Vera 
cruz e região no bairro Veraz 
cruz/BH (MG)

S
Ã
O

G
A
B
R
i
E
l

Porque	hoje	é	Sábado

Coord. Profa. 
Maria Emília Naves Nunes

alunos da pUc Minas e de 
outras instituições de nível 
superior de Belo Horizonte.

pUc Minas são Gabriel

S	
E	
R	
R	
O

A	luta	por	
reconhecimento	dos	
Direitos	Fundamentais	
das	comunidades	
remanescentes	de	
Quilombolas.

Coord. Prof. 
Matheus de Mendonça 
Gonçalves Leite

as aproximadamente 800 
pessoas que vivem em co-
munidades quilombolas no 
município do serro (MG), 
dedicando-se à exploração 
de agricultura de subsistên-
cia e possuindo baixa escola-
ridade (ensino fundamental). 
a maioria dos descendentes 
das gerações mais velhas 
deixa as comunidades qui-
lombolas para procurar 
oportunidades de trabalho 
em outras cidades e esta-
dos. dessa forma, a maioria 
das pessoas que vivem nas 
comunidades quilombolas 
do serro são crianças (0-12 
anos), adultos (25-50 anos) e 
idosos (50-80 anos).

pUc Minas serro
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PROJETOS	DO	ANO	DE	2012		 	

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

Formação	 Básica	 em	
Direitos	Humanos

Coord. Prof. 
Fabrício Vargas Hordones

recuperandos do sistema 
apac em arcos, estenden-
do-se para os agentes de 
leitura do projeto Bagagem 
e os jovens integrantes do 
pró-jovem do cras em ar-
cos. além disso, o projeto 
fBdH pretende atender os 
jovens de japaraíba (MG). 
esse atendimento será feito 
a partir de um diagnóstico 
com as famílias dos recupe-
randos, dos agentes e dos 
jovens advindos dos espa-
ços apac, cras e Bagagem.

apac de arcos (MG) 
centro de referência em 
assistência social (Brasília – 
arcos -MG) 
prefeitura de japaraíba
(centro - japaraíba - MG)
sociedade de são Vicente de 
paulo - são Vicente
(arcos – MG)

A
R
C
O
S

Prática	extensionista	–	
Assistência	Judiciária	
aos	recuperandos	da	
APAC	Arcos 

Coord. Profa. 
Leda Lúcia Soares e 
Profa. Maria do Carmo 
Bernardes de Oliveira 
Metzker

recuperandos do sistema 
apac em arcos.

apac de arcos (MG) e saj da 
pUc arcos

B
A
R
R
E
i
R
O

Arbitragem	nas	
Comunidades

Coord. Profa. Jacyra 
Antunes Parreira

o público que se pretende 
atender faz parte da comu-
nidade do Barreiro e media-
ções.
os beneficiários indiretos: 
corporações e empresas da 
região, órgãos governamen-
tais e escolas públicas e pri-
vadas. o comércio de forma 
geral. e o próprio sistema 
judiciário do Barreiro que se 
verá desafogado com a di-
minuição da demanda. além 
do saj da unidade Barreiro 
que se encontra atualmente 
assoberbado de trabalho. os 
alunos e professores partici-
pantes do projeto.

pUc Minas Barreiro
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B
A
R
R
E
i
R
O

Leitura:	um	caminho	
para	a	cidadania

Coord. Profa. 
Jacyra Antunes Parreira

de acordo com os dados 
obtidos, o público alvo é ca-
rente, de baixa escolaridade 
e de baixo poder aquisitivo. 
a creche pingo de Gente se 
localiza no bairro Vale do ja-
tobá, região com alto índice 
de criminalidade, violência 
e pobreza. os beneficiados 
pelo projeto estão na faixa 
etária entre 07 a 14 anos.

creche comunitária pingo de 
Gente - Vale do jatobá - BH

B
E
T
i
m

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof. 
Jairo Coelho Moraes

o público será diverso, 
porque o projeto possui 
variados eixos de atuação: 
apoio a movimentos e 
lideranças sociais, educa-
ção de jovens e adultos e 
educação em mídia.

pUc Minas Betim

B
E
T
i
m

Mulheres	de	Isabel

Coord. Profa. 
Glays de Fátima Silva 
Guerra

Mulheres que residem na 
região do citrolândia, com 
faixa etária de 18 anos e 
mais que tenham interesse 
em participar do projeto de 
pesquisa-ação proposto.

Movimento de reintegração 
das pessoas atingidas pela 
Hanseníase - colônia santa 
isabel Betim (MG)

B
H

Dignidade	do	Idoso

Coord. Alunos 
Alan de Souza Pinto, 
Freitrich Heidenreich e 
Paulo Hebrom, 
com supervisão do
Prof. Odil de Lara

idosos e o conselho do
idoso de Belo Horizonte.

pUc de BH e
 conselho do idoso.

C
O
N
T
A
G
E
m

Projeto	Girassol:	
Direito	à	Solidariedade

Coord. Prof. 
José Boanerges Meira

público atendido pela cú-
ria Metropolitana (público 
eclético)
público atendido pela es-
cola inecac: 140 adoles-
centes entre 12 a 16 anos, 
em turno integral. ambos 
os público possuem baixo 
nível socioeconômico.

cúria Metropolitana, Vicariato 
regional de contagem 
(cidade industrial – 
contagem).
inecac contagem
(Monte castelo- contagem)
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C	
O
T
A
G
E
m

Diálogos	com	o	
Cidadão

Coord. Profa. Júlia Calvo

400 pais de alunos da es-
cola prof. Hilton rocha, em 
contagem (MG)

escola Municipal prof. Hilton 
rocha - anexo tropical 
(contagem)

pUc Minas em contagem

P
O
Ç
O
S

Construção	da	
cidadania	infanto-
juvenil:	Uma	Proposta	
Jurídico-Pedagógica

Coord. Prof. 
Tadeu Antônio Dix Silva

600 (seiscentos) alunos do 
ensino fundamental (do 6º 
ao 9º ano) da rede públi-
ca de ensino, da cidade de 
poços de caldas e região. 
são alunos de regiões de 
periferia, de nível socioe-
conômico baixo, cuja faixa 
etária varia de 11 a 16 anos 
de idade.

ee professor fernando 
Magalhães - caconde (sp) 
ee dona francisca tamm 
Bias fortes - nossa senhora 
aparecida poços de caldas 
(MG) 
eM sérgio de freitas pacheco 
- Vila togni - poços de caldas 
(MG) 

P
O
Ç
O
S

Direito	Itinerante

Coord. Profa. 
Wilges Ariana Bruscato

comunidades organizadas 
da cidade de poços de cal-
das (MG).

cidade de poços de caldas 
(MG)

P
R
A
Ç
A

Violência	doméstica	e	
Violência	da	Mulher

Coord. Prof. 
Ricardo Guerra

comunidade em geral.

delegacia de Mulheres BH
pUc Minas praça da 
liberdade

S
Ã
O

G
A
B
R
i
E
l

Porque	hoje	é	Sábado

Coord. Profa. 
Maria Emília Naves 
Nunes

alunos da pUc Minas e de 
outras instituições de nível 
superior de Belo Horizonte.

pUc Minas são Gabriel
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S
Ã
O

G
A
B
R
i
E
l

“OIT	no	campus”

Coord. Profa. 
Valéria Abritta 
Teixeira Drumond

alunos do curso de direito 
da pUc Minas sG. alunos 
das escolas públicas do 
são Gabriel e entorno que 
estejam cursando o ensino 
médio ou o último ano do 
ensino fundamental. enti-
dades da sociedade civil e 
instituições envolvidas nas 
relações de trabalho.

e.M oswaldo frança junior
(são Gabriel - Belo Horizonte 
- MG)

S
E
R
R
O

A	luta	por	
reconhecimento	dos	
Direitos	Fundamentais	
das	comunidades	
remanescentes	de	
Quilombolas.

Coord. Prof. 
Matheus de Mendonça 
Gonçalves Leite

as aproximadamente 800 
pessoas que vivem em 
comunidades quilombo-
las no município do serro 
(MG), dedicando-se à ex-
ploração de agricultura de 
subsistência e possuindo 
baixa escolaridade (ensino 
fundamental). a maioria 
dos descendentes das ge-
rações mais velhas deixam 
as comunidades quilom-
bolas para procurar opor-
tunidades de trabalho em 
outras cidades e estados. 
dessa forma, a maioria das 
pessoas que vivem nas co-
munidades quilombolas 
do serro são crianças (0-12 
anos), adultos (25-50 anos) 
e idosos (50-80 anos).

pUc Minas serro

PROJETOS	DO	ANO	DE	2011		  

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

Formação	 Básica	 em	
Direitos	Humanos

Coord. Prof. 
Vinicius Fernandes 
Cherem Curi

comunidade do município 
de arcos (MG).

pUc Minas arcos
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A
R
C
O
S

Prática	extensionista	–	
Assistência	Judiciária	
aos	recuperandos	da	
APC	Arcos 

Coord. Profa. 
Leda Lúcia Soares e 
Profa. Maria do Carmo 
Bernardes de Oliveira 
Metzker

recuperandos do sistema 
apac em arcos.

apac de arcos (MG)  e saj da 
pUc arcos

A
R
C
O
S

Formação	Básica	em	
direitos	humanos:	
em	busca	de	
compromissos	e	
resultados.

Coord. Profa.
Fernanda Simplício 
Cardoso

lideranças comunitárias, 
conselheiros, empregados, 
entidades, movimentos so-
ciais. serão 300 vagas (dis-
tribuídas em ao menos 5 
atividades ao longo do ano), 
distribuídos da seguinte for-
ma: Mulheres: 50 vagas (1 
evento); crianças e adoles-
centes: 200 vagas (100 por 
semestre) e idosos: 50 vagas.

pUc Minas arcos

B
A
R
R
E
i
R
O

Debate:	Trânsito	e	
política	no	Brasil	
Contemporâneo

Coord. Prof. 
Marcos Roberto 
Nascimento

alunos do curso de direito 
da pUc Minas Barreiro. pUc Minas Barreiro

B
E
T
i
m

Observando	Isabel:	
impacto	das	ações	de	
extensão	promovidas	
pela	PUC	Minas	Betim	
na	Colônia	Santa	Isabel

Coord. Prof.ª 
Cíntia Garabini Lages

população residente na co-
lônia santa isabel em Betim 
(MG). são aproximadamen-
te 2000 pessoas, geralmen-
te portadores de hansenía-
se e com idade avançada.

Movimento de reintegração 
de pessoas atingidas por 
Hanseníase - colônia santa 
isabel (Betim)
pUc Minas Betim 

B
E
T
i
m

Lições	de	Cidadania	–	TV

Coord. Prof. 
Dimas Antônio de Souza

comunidade em geral. pUc Minas em Betim e pUc 
Minas tV.
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B
H

Conciliação	e	
Mediação	de	conflitos:	
instrumentos	
garantidores	da	paz	
social

Coord. Prof.ª 
Letícia Lima de Paiva

indivíduo residente nos 
Municípios de Belo Hori-
zonte e de Betim (MG).

pUc Minas 
coração eucarístico

C
O
N
T
A
G
E
m

Projeto	Girassol
Direito	à	Solidariedade

Coord. Prof. 
José Boanerges Meira

cúria Metropolitana que 
atualmente trabalha um 
público eclético, homens, 
mulheres, jovens, idosos.
escola inecac atende um 
público de 140 jovens en-
tre 12 a 16 anos em turno 
integral. ambos com baixo 
nível socioeconômico.

cúria Metropolitana, 
Vicariato regional de 
contagem - cidade industrial 
- contagem.

instituto educacional da 
criança e do adolescente de 
contagem - Monte castelo- 
contagem (MG)

P
O
Ç
O
S

O	Direito	Itinerante

Coord. Prof.ª Wilges 
Ariana Bruscato

23 acadêmicos de direito e 
3.000 frequentadores das 
entidades parceiras (esti-
mativa).

centro comunitário nossa 
senhora aparecida – 
poços (MG)
igreja do evangelho 
Quadrangular
(Vila nova – poços)
paróquia de santa rita de 
cássia –(centro - santa rita 
de caldas - MG) paróquia 
sagrado coração de jesus –
(jardim Bela– poços)

P
O
Ç
O
S

O	Estatuto	da	Criança	
e	do	Adolescente	vai	à	
Escola.

Coord. Prof. Tadeu 
Antônio Dix Silva

comunidade escolar da es-
cola estadual dona francis-
ca tamm Bias fortes, locali-
zada na periferia de poços 
de caldas. atende alunos 
de níveis socioeconômicos 
e escolaridade mais baixos.

escola estadual dona 
francisca tamm Bias forte
(nossa senhora aparecida)

P
R
A
Ç
A

Violência	doméstica	e	
Violência	da	Mulher

Coord. Prof. 
Ricardo Guerra

população de 
Belo Horizonte (MG).

delegacia de Mulheres BH
pUc Minas 
praça da liberdade
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S
E
R
R
O

Prevenção	e	
apoio	a	crianças	e	
adolescentes	em	
conflito	com	a	lei:	
uma	proposta	de	
intervenção	social

Coord. Prof.ª 
Erika de Cássia 
Oliveira Caetano

crianças e adolescentes em 
conflito com a lei e aqueles 
vulneráveis a esta situação, 
do município de serro.

pUc Minas serro

S
E
R
R
O

Trançando	história,	
cultura,	religiosidade	
e	salvaguarda	da	festa	
de	Nossa	Senhora	do	
Rosário	dos	Homens	
Pretos	do	Serro	(MG).

Coord. Prof. 
Amarildo Fernando 
de Almeida

associados da irmanda-
de de n. s. do rosário dos 
Homens pretos em serro e 
do Grupo folclórico da Ma-
rujada da n. s. do rosário. 
perfil: baixa renda, baixa 
escolaridade e faixa etária 
entre 10 e 60 anos.

pUc Minas serro

S
E
R
R
O

Assistência	
previdenciária

Coord. Prof. 
Matheus Mendonça 
Gonçalves Leito

trabalhadores rurais que 
tem os pedidos negados 
pelo inss na região do ser-
ro (MG).

saj da pUc Minas 
em serro (MG).

S
E
R
R
O

A	luta	por	
reconhecimento	dos	
Direitos	Fundamentais	
das	comunidades	
remanescentes	de	
Quilombos

Coord. Prof. 
Matheus Mendonça 
Gonçalves Leito

comunidade 
quilombola serro (MG).

saj da pUc Minas 
em serro (MG).

S
Ã
O

G
A
B.

Porque	hoje	é	Sábado

Coord. Prof.ª 
Maria Emília 
Naves Nunes

alunos da pUc Minas e de 
outras instituições de nível 
superior de Belo Horizonte.

pUc Minas são Gabriel



23

PROJETOS	DO	ANO	DE	2010		 	

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

JPrática	extensionista	
–	Assistência	Judiciária	
aos	recuperandos	da	
APC	Arcos	

Coord. Prof.ª 
Leda Lúcia Soares e 
Prof.ª 
Maria do Carmo 
Bernardes de 
Oliveira Metzker

recuperandos do 
sistema apac em arcos.

apac de arcos (MG)  
e saj da pUc arcos

A
R
C
O
S

Formação	Básica	em	
Direitos	Humanos:	
em	busca	de	
compromissos	e	
resultados

Coord. Prof.ª 
Rosélia. J. 
Carvalho Rodrigues

lideranças comunitárias 
da região de arcos, 
em geral - 100 vagas. pUc Minas arcos

A
R
C
O
S

A	efetividade	da	
Soberania	popular	em	
um	espaço	público	
midiático:	a	criação	de	
um	portal	dialógico	
do	cidadão	em	Arcos,	
Formiga,	Japaraíba,	
Lagoa	da	Prata	e	Santo	
Antônio	do	Monte.

Coord. Prof.ª 
Luciana da Silva Costa

cidadãos (jovens e 
adultos maiores de 18 
anos) dos municípios 
alvo do projeto, por 
meio de instituições da 
sociedade civil organizada; 
administradores públicos 
e agentes públicos 
municipais; legisladores e 
demais agentes públicos 
do dos municípios 
afetados.

pUc Minas arcos

A
R
C
O
S

Formação	Básica	em	
Direitos	Humanos

Coord. Prof. 
Vinicius Fernandes 
Cherem Curi

comunidade do Município 
de arcos (MG).

pUc Minas arcos
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B
A
R
R
E
i
R
O

Alteridade	e	Currículo	
sob	a	perspectiva	do	
acolhimento

Coord. Prof. 
Teodoro Adriano 
Costa Zanardi

alunos da ee Margarida 
Brochado (730); e 
professores da mesma 
instituição (40). Hoje 
a população de rua 
corresponde a aprox. 1100 
pessoas. o trabalho com 
a comissão pastoral da 
terra será desenvolvido a 
partir do assentamento 
pastorinhas (Brumadinho) 
que totaliza 80 pessoas.

escola estadual Margarida 
Brochado (Barreiro - BH)

 

pastoral de rua 
(lagoinha – BH)

B
A
R
R
E
i
R
O

Projeto	Crescer

Coord. Prof.ª 
Jacyra Antunes Parreira

público carente, de baixa 
escolaridade e de baixo 
poder aquisitivo. a creche 
pingo de Gente se localiza 
no bairro Vale do jatobá, 
região com alto índice de 
criminalidade, violência e 
pobreza. os beneficiados 
pelo projeto têm entre 06 
e 04 anos.

creche comunitária 
 pingo de Gente
(Vale do jatobá - BH)

P
O
Ç
O
S

O	Direito	Itinerante
Pela	Popularização	da	
Ciência	Jurídica	

Coord. Prof.ª 
Wilges Ariana Bruscato

população de bairros mais 
afastados no município de 
poços de caldas.
trata-se de público de 
nível socioeconômico e 
escolaridade mais baixa, 
e mais desinformada no 
tocante aos seus direitos, 
e,portanto, os mais neces-
sitados. estima-se atingir 
por volta de 3.000 pessoas.

centro comunitário 
nossa senhora
(poços)
igreja do evangelho 
Quadrangular
(Vila nova- poços)
paróquia de santa rita de 
cássia (centro – 
santa rita de caldas)
paróquia sagrado coração 
de jesus (Bela Vista – poços)

P
O
Ç
O
S

O	Estatuto	da	Criança	
e	do	Adolescente	vai	à	
Escola.

Coord. Prof. 
Tadeu Antônio Dix Silva

comunidade escolar da 
escola estadual dona fran-
cisca tamm Bias fortes. 
localizada na periferia de 
poços de caldas, atende 
alunos de níveis socioe-
conômico e escolaridade 
mais baixos, por entender 
que estes são os mais 
desinformados no tocante 
aos seus direitos e con-
seqüentemente, os mais 
necessitados.

escola estadual dona 
francisca tamm Bias forte
(nossa senhora aparecida – 
poços)
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S
E
R
R
O

Trançando	história,	
cultura,	religiosidade	
e	salvaguarda	da	festa	
de	Nossa	Senhora	do	
Rosário	dos	Homens	
Pretos	do	Serro	(MG).

Coord. Prof. 
Amarildo Fernando 
de Almeida

associados da irmandade 
de n. s. do rosário dos 
Homens pretos em serro 
e do Grupo folclórico 
da Marujada da n. s. do 
rosário. perfil: baixa renda, 
baixa escolaridade e faixa 
etária entre 10 e 60 anos.

pUc Minas serro

S
E
R
R
O

Projeto	integrado	de	
apoio	à	criança	e	ao	
adolescente	infrator.

 

Coord. Prof.ª 
Erika de Cassia 
Oliveira Caetano

Menores em conflito com 
a lei, encaminhados pelo 
juízo da comarca de serro 
(MG). alunos das escolas 
públicas localizadas em 
serro através de oficinas 
temáticas como trabalho 
preventivo.
preferencialmente são 
atendidas crianças e 
adolescentes entre 10 e 17 
anos de idade.

pUc Minas serro

S.

G
A
B
R
i
E
l

Porque	hoje	é	Sábado

 

Coord. Prof.ª 
Maria Emília 
Naves Nunes

alunos da pUc Minas e 
de outras instituições de 
nível superior de Belo 
Horizonte.

pUc Minas são Gabriel

PROJETOS	DO	ANO	DE	2009		 	

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

Juizado	de	Conciliação	
“Dr.	Eudas	Botelho”

Coord. Prof.ª 
Sandra Maria Paulino

população de baixa renda 
da região de arcos (MG).

serviço de assistência 
jurídica (saj)
da pUc Minas arcos 
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A
R
C
O
S

Jovem	Cidadão

Coord. Prof. 
Daniel Augusto Reis

crianças e adolescentes. Município de 
lagoa da prata (MG) 

B
A
R
R
E
i
R
O

Ser	Cidadão

Coord. Profa. 
Jacyra Antunes Parreira

Moradores do Bairro Mo-
rada da serra, em BH (MG). 
trata-se de um público de 
baixa renda e nível de es-
colaridade, com dificulda-
de de inserção social.

associação comunitária 
dos Moradores do Bairro 
Morada da serra, em 
Belo Horizonte (MG)

B
A
R
R
E
i
R
O

A	inclusão	de	
catadores	de	materiais	
recicláveis	no	Sistema	
Previdenciário	
Brasileiro	

Coord. Prof.ª 
Érica Adriana 
Costa Zanardi

catadores de 
material reciclável. Belo Horizonte (MG)

B	
E	
T	
i	
m

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof. 
Antonio Fabrício de 
Matos Gonçalves

alunos do ensino Médio de 
escolas públicas de Betim.

escolas públicas 
de Betim (MG)

B
H

A	construção	do	
Estado	Democrático	
de	Direito	e	Meio	
Ambiente:	a	
importância	das	
práticas	sociais	
educativas	e	
interferência	na	
preservação	ambiental	
do	espaço	coletivo.

Coord. Prof.ª 
Lusia Ribeiro Pereira

aproximadamente 7000 
pessoas, em sua maioria 
classe média e de diversas 
faixas etárias, que residem 
no entorno da pUc Minas 
coração eucarístico.

entorno da pUc Minas



27

S.

G
A
B
R
i
E
l

Cidadania	no	
Beira	Linha

Coord. Prof. 
Adriano Stanley 
Rocha Souza

famílias carentes que resi-
dam no Bairro são Gabriel, 
bem como a extensão do 
“Beira linha” na região 
nordeste de Belo Horizon-
te (MG).

Bairros que formam o 
complexo “Beira linha”, 
em Belo Horizonte (MG)

S
E
R
R
O

Traçando	a	História,	
Cultura,	Religiosidade	
e	Salvaguarda	da	Festa	
de	Nossa	Senhora	do	
Rosário	dos	Homens	
Pretos	em	Serro	(MG)

Coord. Prof. Amarildo 
Fernando de Almeida

associados e dançantes da 
associação dos congados 
da irmandade de nossa se-
nhora do rosário de serro 
e irmandade de nossa se-
nhora do rosário da cida-
de de serro (MG).

Membros da associação dos 
congados da irmandade de 
nossa senhora do rosário e 
irmandade de nossa senhora 
do rosário em serro (MG)

S
E
R
R
O

Projeto	Integrado	
de	Apoio	à	Criança	e	
Adolescente	Infrator

Coord. Prof. Adalberto 
Antonio Batista Arcelo

crianças e adolescentes 
infratores até 18 anos, da 
cidade e distritos de serro.

Município do serro (MG)

S
E
R
R
O

Cidadão	no	papel

Coord. Prof. 
Matheus de Mendonça 
Gonçalves Leite

pessoas sem registro civil 
de nascimento; possuidores 
de imóveis sem registro; e 
comunidades quilombolas

Município do serro (MG)

PROJETOS	DO	ANO	DE	2008

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

Juizado	de	Conciliação	
“Dr.	Eudas	Botelho”

Coord. Prof.ª 
Sandra Maria Paulino

população das cidades de 
arcos e pains (pessoa física 
e microempresas).

pUc Minas arcos
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A
R
C
O
S

Inclusão	social	de	
menores	infratores
em	Arcos	(MG)

Coord. Prof.ª 
Rosélia Junqueira 
Carvalho Rodrigues

Menores infratores da co-
marca de arcos (MG). pUc Minas arcos

B
E
T
i
m

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof. Rodolfo 
Viana Pereira

escolas da rede pública e 
particular de ensino e en-
tidades organizadas da so-
ciedade civil.

comunidade de 
Betim e adjacências

S
E
R
R
O

Traçando	a	História,	
Cultura,	Religiosidade	
e	Salvaguarda	da	Festa	
de	Nossa	Senhora	do	
Rosário	dos	Homens	
Pretos	em	Serro	(MG)

Coord. Prof. 
Amarildo Fernando 
de Almeida

associados e dançantes da 
associação dos congados 
da irmandade de nossa se-
nhora do rosário de serro 
e irmandade de nossa se-
nhora do rosário da cidade 
de serro (MG).

Membros da associação dos 
congados da irmandade de 
nossa senhora do rosário de 
serro e irmandade de nossa 
senhora do rosário em serro 
(MG).

S
E
R
R
O

Juizado	de	Conciliação

Coord. Prof.
 Davidson Malacco 
Ferreira e Emerson Freitas

aberto a toda a comunida-
de do município de serro 
(MG).

pUc Minas serro

PROJETOS	DO	ANO	DE	2007		

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

Capacitação	na	
aplicação	do	Método	
APAC	na	comarca	de	
Arcos	(MG)
	
Coord. Prof.ª 
Sandra Maria Paulino

comunidade, 
professores, alunos.

pUc Minas arcos
apac de arcos
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A
R
C
O
S

Disque-Conselho

Coord. Prof.ª Maria Lucia 
Andrade de Abreu

conselheiros tutelares 
da região centro-oeste 
de Minas Gerais.

pUc Minas arcos

A
R
C
O
S

Formação	Continuada	
de	Conselheiros	
Tutelares	e	de	
Comissários	da	
Infância	e	Juventude

Coord. Prof.ª 
Maria Lucia 
Andrade de Abreu

conselheiros tutelares
e comissários de justiça. pUc Minas arcos

A
R
C
O
S

Juizado	de	Conciliação	
“Dr.	Eudas	Botelho”	

Coord. Prof.ª 
Sandra Maria Paulino

jurisdicionados
(pessoas físicas e 
microempresas) da 
comarca de arcos e pains. 

pUc Minas arcos

A
R
C
O
S

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof.ª 
Maria Lucia 
Andrade de Abreu

população da região centro 
oeste de Minas Gerais.

região centro-oeste do 
estado de Minas Gerais

A
R
C
O
S

SAJ	Itinerante

Coord. Prof.ª Maria do 
Carmo Bernardes de 
Oliveira Metzker

jurisdicionados da
comarca de arcos (MG).

comarca de arcos 
(municípios de arcos e pains)

B
A
R
R
E
i
R
O

Inclusão	Social	pela	
capacitação	dos	
moradores	do	Barreiro	
(BH/MG)

Coord. Prof. 
Luiz Augusto
Lima de Ávila

jovens, adultos e idosos da 
região do Barreiro. pUc Minas Barreiro
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B
E
T
i
m

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof. 
Rodolfo Viana Pereira

escolas da rede pública 
e particular de ensino e 
entidades organizadas da 
sociedade civil.

comunidade de Betim 
e adjacências

B
H

Conselheiro	Jovem	

Coord. Prof.ª 
Marinella Machado 
Araujo

estudantes do ensino 
médio de escolas 
públicas e privadas 
de Belo Horizonte

prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte

C
O
N
T
A
G
E
m

Assistência	Jurídica	
a	Grupos	Vulneráveis	
Mantidos	Pela	Cúria	
Regional	de	Contagem

Coord. Prof. 
José Boanerges Meira

Grupos vulneráveis 
assistidos pelas pastorais 
da região episcopal 
nossa senhora aparecida.

arquidiocese de Belo 
Horizonte - região episcopal 
nossa senhora aparecida

P
R
A
Ç
A

Metodologia	APAC:	
a	efetividade	dos	
direitos	humanos	na	
Execução	Penal.

Coord. 
Mário SavériLiotti 
Duarte Raffaele

recuperandos da apac 
de santa luzia (MG). apac de santa luzia (MG)

S
E
R
R
O

Juizado	de	Conciliação	

Coord. Prof. 
Emerson Freitas 
de Castro e Silva

parcela menos favorecida 
da sociedade, em relação 
ao acesso ao poder 
judiciário.

pUc Minas serro
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S
E
R
R
O

Os	direitos	
fundamentais	da	
mulher,	da	criança	e	do	
adolescente:	proposta	
de	pesquisa-ação	a	
ser	produzida	com	a	
comunidade	de	dois	
bairros	periféricos	do	
município	de	Serro	(MG)

Coord. Prof. 
Adalberto Antonio 
Batista Arcelo

toda a comunidade dos 
bairros Machadinho e 
lazareto, em serro (MG)

Bairros Machadinho e 
lazareto, do município 
de serro (MG)

S
E
R
R
O

Juizado	de	Conciliação

Coord. Prof. 
Davidson Malacco 
Ferreira e Emerson

aberto a toda a 
comunidade do 
município de serro (MG)

pUc Minas serro

S
Ã
O

G
A
B
R
i
E
l

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof. 
Rodolfo Viana Pereira

escolas públicas e 
privadas, associações civis. Belo Horizonte

PROJETOS	DO	ANO	DE	2006		

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

Disque-Conselho

Coord. Prof.ª 
Klelia Canabrava Aleixo

conselheiros tutelares 
da região centro oeste 
de Minas Gerais.

pUc Minas arcos
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A
R
C
O
S

ECA	vai	à	escola

Coord. Prof.ª 
Klelia Canabrava Aleixo

crianças e adolescentes 
da cidade de arcos. escolas de arcos

A
R
C
O
S

Formação	continuada	
de	Conselheiros	
Tutelares	e	de	
Comissários	da	
Infância	e	Juventude

Coord. Prof.ª 
Klelia Canabrava Aleixo

conselheiros tutelares 
comissários da infância 
e juventude da região 
centro oeste de 
Minas Gerais.

pUc Minas arcos

A
R
C
O
S

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof.ª 
Klelia Canabrava Aleixo

população da região 
centro oeste de 
Minas Gerais.

região centro oeste 
de Minas Gerais

A
R
C
O
S

Parlamento	Jovem	Arcos

Coord. Prof. 
André Luiz Gonçalves e 
Prof. 
Marcos Roberto do 
Nascimento

estudantes do ensino 
médio das redes pública e 
privada dos municípios de 
arcos e pains

Municípios de arcos e pains

A
R
C
O
S

Prática	extensionista	
Juizado	de	Conciliação	
“Dr.	Eudas	Botelho”	

Coord. Prof.ª 
Sandra Maria Paulino

jurisdicionados 
(pessoas físicas e 
microempresas) da 
comarca de arcos e pains.

pUc arcos

A
R
C
O
S

SAJ	Itinerante

Coord. Prof.ª 
Maria do Carmo 
Bernardes de Oliveira 
Metzker

jurisdicionados da 
comarca de arcos (MG). Municípios de arcos e pains
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B
A
R
R
E
i
R
O

Direito	do	
Idoso:	Oficinas	
socioeducativas	com	
idosos	do	Centro	de	
Convivência	da	Reg.	
Barreiro

Coord. Prof. 
Bruno Torquato de 
Oliveira Naves

comunidade e 
sociedade em geral.

centro de convivência 
da regional do Barreiro, 
Belo Horizonte (MG).

B
A
R
R
E
i
R
O

Barreiro	Digital	
–	cursos	de	
profissionalização

Coord. Prof.ª 
Maria de Lourdes 
Albertini Quaglia

comunidade do Barreiro, 
particularmente jovens 
até 16 anos.

pUc Mina Barreiro

S.

G
A
B
R
i
E
l

Projeto	Beira	
Linha-	Juventude	e	
adolescência	cidadãs

Coord. Prof. 
Wellington Teodoro 
da Silva

pessoas que vivem 
em situações de 
risco social elevado.

pastoral da criança na 
pUc Minas são Gabriel

PROJETOS	DO	ANO	DE	2005		

Título	(Coordenador) Público-alvo Local	de	realização

A
R
C
O
S

SAJ	Itinerante

Coord. Prof.ª 
Maria do Carmo 
Bernardes de 
Oliveira Metzker

jurisdicionados da 
comarca de arcos (MG). 

Municípios de arcos e pains 

A
R
C
O
S

Lições	de	Cidadania

Coord. Prof.ª
 Klelia Canabrava Aleixo

população da região centro 
oeste de Minas Gerais. 

região centro oeste 
de Minas Gerais
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3. nÚcleo de eXtensão eM direitos HUManos
 da facUldade Mineira de direito

a percepção contemporânea do direito como ciência social aplicada, 

somada ao diagnóstico de lesões sistemáticas aos direitos humanos e fun-

damentais de expressiva parcela da sociedade brasileira atual, bem como à 

exigência de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a cons-

trução do conhecimento nas instituições de ensino superior provocam o com-

prometimento da faculdade Mineira de direito da pUc Minas com a performa-

tividade do discurso dos direitos humanos. 

propõe-se, para tanto, o núcleo de extensão em direitos Humanos que, 

no âmbito dos cursos de direito da pUc Minas e do programa de pós-graduação 

em direito da pUc Minas, tem por objetivo a efetivação de práticas de extensão 

a partir das linhas temáticas eleitas, fomentando a sedimentação da cidadania 

através do conhecimento, discussão e prática dos direitos humanos e funda-

mentais na sociedade, alimentando novas pesquisas e contribuindo diretamen-

te para a construção de novos conhecimentos. 

a efetivação de práticas de extensão (objetivo geral) na faculdade Mineira 

de direito dar-se-á através da criação de uma rede de suporte a professores e alu-

nos, que consiste em (objetivos específicos):

- captar recursos (internos e externos) para a viabilização de atividades de 

extensão na faculdade Mineira de direito;

- capacitar (teórica e operacional) docentes e discentes para a gestão e par-

ticipação nas atividades de extensão;

- concretizar as linhas temáticas a partir da proposição de novos projetos, 

cursos, eventos, prestação de serviços, publicações e o fomento (suporte 

técnico e infraestrutural) daqueles já existentes;

- viabilizar, por meio de assessoramento teórico-metodológico, práticas de ex-

tensão nas disciplinas do curso de direito e do programa de pós-graduação, 

contribuindo para a aproximação entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
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- realizar parcerias com entes públicos e privados engajados na promoção e 

defesa dos direitos Humanos, visando ao encaminhamento de demandas 

para a pacificação de conflitos sociais;

- otimizar, no âmbito do programa de pós-graduação em direito, a articula-

ção entre o ensino, a pesquisa e a extensão (a partir da problematização de 

diagnósticos e de relatórios de práticas de extensão);

- direcionar demandas sociais, bem como as oriundas de atividades de exten-

são, para a tematização e abordagem no contexto das atividades de ensino 

e de pesquisa dos programas de Graduação e pós-graduação em direito.

3.1	Linhas	Temáticas	

as linhas temáticas eleitas pelo núcleo de extensão em direitos Humanos fo-

ram criadas, a partir de uma discussão envolvendo os coordenadores de extensão 

dos cursos de direito, de forma a contemplar as disciplinas e conteúdos constantes 

da matriz curricular dos programas de Graduação e pós-graduação em direito da fa-

culdade Mineira de direito, bem como os projetos e práticas de extensão existentes.

3.1.1.	Educação	em	direitos	humanos

sociedades democráticas exigem muito mais do que uma educação técnica, ins-

trumental e formal. exigem uma educação para a sensibilidade, centrada no outro, no 

humano, capaz de opor-se às barbáries de nosso tempo e de tempos idos, que sempre 

assombram com seu retorno. por consequência, demanda-se do profissional do direito, 

especialmente em uma instituição de ensino católico, muito mais que o conhecimento 

técnico e formal de outrora. atividades de extensão voltadas para a satisfação de deman-

das sociais por uma educação cidadã devem, portanto, ocupar um loco privilegiado nos 

cursos de direito, propiciando aos docentes e discentes experiências formativas integrais. 

teMas relacionados: educação para a cidadania; educação para as liber-

dades; educação para a pacificação dos conflitos; educação para o trabalho; edu-

cação para o consumo; democratização da educação; ensino jurídico democrático; 

ensino jurídico católico.
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3.1.2.	Segurança	pública	e	inclusão	social

estados democráticos convivem, sempre e permanentemente, com a tensão 
com o estado de polícia de forma que, em sua natureza, estados democráticos são es-
tados de contenção do poder de polícia. a crise fiscal do estado social erigiu o sistema 
punitivo como substituto do sistemas sociais de inclusão dos pobres, marginalizados e 
demais minorias, tornando premente a atuação do profissional do direito na defesa e 
garantia dos direitos fundamentais contra os abusos de poder no sistema punitivo. ati-
vidades de extensão junto a amigos, familiares, organizações e instituições em prol das 
pessoas em situação de privação de liberdade representam a oportunidade inolvidável 
de propiciar aos discentes em direito experiências de conscientização e sensibilização 
quanto aos aspectos desumanos do sistema penal, possibilitando a reversão do senso 
comum punitivo calcado pela mídia sensacionalista no imaginário coletivo. 

teMas relacionados: direitos humanos dos presos; direitos e garantias penais 
e processuais penais; Garantismo penal; Minimalismo penal; abolicionismo penal; tortura 
e tratamentos desumanos e degradantes; policiamento democrático; segurança pública; 
políticas públicas de segurança não repressivas; Vitimização; Maioridade penal; Medidas 
de segurança e luta anti-manicomial; prevenção de conflitos violentos; Métodos alternati-
vos de solução de conflitos violentos; justiça restaurativa; penas alternativas.

3.1.3.	Direitos	das	minorias	e	marginalizados

as democracias contemporâneas não são apenas formas de governo das maiorias 
mas sim, essencialmente, o governo das maiorias em respeito aos direitos das minorias. 
desta maneira, sociedades democráticas convivem sempre com a tensão entre a vontade 
da maioria e o respeito às diferenças, dignidade e aos direitos dos grupos sociais minori-
tários. assim, a defesa das minorias e, especialmente, das minorias marginalizadas social, 
econômica, política e culturalmente, é um dos cernes da democracia, tal qual consagrada 
pelos direitos constitucionais fundamentais. entretanto, dadas as dificuldades, ainda per-
sistentes, de acesso à educação superior no Brasil, o perfil do discente em direito corres-
ponde, majoritariamente, a grupos populacionais privilegiados, de forma que atividades 
de extensão que promovam o intercâmbio, cultural e existencial, dos estudantes com os 
grupos minoritários, são viscerais no curso de direito, para que se formem profissionais 
que saibam reconhecer, ouvir e respeitar a todos. 

teMas relacionados: preconceito; ações afirmativas; racismo; conflitos de 
gênero; Homofobia; direitos dos idosos; direitos das crianças e adolescentes; Migração 
e imigração; direitos dos povos indígenas; direitos dos povos quilombolas; direitos das 
pessoas possuidoras de necessidades especiais; Multiculturalismo; liberdade de crença e 
religião; direito a ser diferente. 
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3.1.4.	Democratização	do	acesso	à	justiça

nas democracias o poder judiciário assume papel preponderante na defesa do 
cidadão ante, perante, diante e contra o estado. no entanto, na realidade brasileira, o aces-
so à justiça, enquanto direito fundamental, não se encontra distribuído equitativamente. 
É papel da Universidade, portanto, pensar, em atendimento às demandas sociais e junto 
aos órgãos judiciais e instituições da sociedade, formas de ampliação do acesso à justiça, 
seja através do acesso ao judiciário, seja na busca de formas extrajudiciais de solução de 
conflitos. as atividades de extensão constituem estratégia central na aproximação e inter-
locução, dos discentes e docentes, com os órgãos públicos e organizações não governa-
mentais que lidam com o problema, para a busca de uma solução conjunta. 

teMas relacionados: reforma do judiciário; Gestão do judiciário; direito à 
razoável duração do processo; direito de defesa; Métodos alternativos de solução de 
conflitos; defensoria pública; serviços de assistência judiciária; advocacia popular.

3.1.5.	Política,	cidadania	e	democracia

o positivismo jurídico, ao propor a separação da ciência jurídica das demais ciên-
cias sociais, mostra-se extremamente impróprio e inadequado para o ensino jurídico. isto 
porque o direito é um fenômeno complexo, imbricado de aspectos sociais, culturais, po-
líticos e éticos. por isso, demanda-se, cada vez mais, que o profissional do direito possua 
uma compreensão integral do fenômeno jurídico. tal compreensão só pode ser alcan-
çada através de um modelo de ensino que preze pela indissociabilidade entre ensino e 
extensão, aproximando o estudante das demandas políticas da sociedade e dos proble-
mas éticos da formulação, positivação e aplicação do direito, especialmente da questão 
do poder, possibilitando que o futuro profissional aperceba-se dos conflitos e interesses 
acrisolados na pretensa neutralidade da norma jurídica. 

teMas relacionados: teoria do estado; soberania; poder constituinte; partici-
pação popular; democracia representativa; democracia participativa; separação de pode-
res; esfera pública; processo legislativo; fontes do direito; controle de constitucionalidade 
das leis; ações constitucionais.

3.1.6.	Processo	e	democracia

Hoje o processo não é mais visto como mero instrumento para efetivação do 
direito material, mas sim uma como um autêntica e autônoma garantia constitucio-
nal fundamental, de cuja conformação depende a própria existência da democracia. 
entretanto, são muitas as dificuldades que obstam a efetivação do processo como 
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garantia da cidadania, ensejando esforços conjuntos da Universidade, do estado e da 
sociedade civil organizada para o aperfeiçoamento dos instrumentos processuais de-
mocráticos. as práticas de extensão surgem então como meio a possibilitar aos estu-
dantes de direito a complementação do estudo teórico abstrato do processo através 
do contato com as angústias vividas por aqueles para quem o processo, ao invés de 
garantia, transformou-se em obstáculo para  a efetivação de direitos fundamentais. 

teMas relacionados: teoria Geral do processo; devido processo constitu-
cional; contraditório e ampla defesa; duplo Grau de jurisdição; juiz natural; direito 
à razoável duração do processo; procedimentos alternativos; Garantismo processual.

3.1.7.	Bioética

nas democracias a tensão entre liberdades individuais e valores morais apresen-
ta especial relevo, destacando-se os conflitos relacionados ao direito ao próprio corpo e 
à liberdade de escolha relativa aos processos orgânicos individuais. temas como aborto, 
eutanásia, liberdade sexual, engenharia genética, clonagem de seres vivos, utilização de 
exames genéticos como meio de prova, biopirataria, pesquisas com embriões e células-
tronco, reprodução assistida, inseminação artificial, uso de drogas, terapias alternativas, 
transplante de órgãos, limites éticos de pesquisas científicas e práticas médicas, trazem 
para o direito novos conflitos que demandam a articulação de saberes integrados, atra-
vés da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

teMas relacionados: direito à vida; direitos reprodutivos; direito ao próprio 
corpo; direito à dignidade sexual; direito de família; Genética; Biopirataria; Uso de drogas.

3.1.8.	Função	social	da	propriedade	e	da	empresa

a propriedade, assim como o direito ao exercício da atividade empresarial, são 
consagrados constitucionalmente como direitos fundamentais mas que, num estado 
democrático, devem estar articulados de forma harmônica com outros direitos igual-
mente fundamentais. assim é que se pode falar de uma função social da propriedade 
e da empresa, vez que o direito à propriedade, seja ela material ou imaterial, e o direito 
à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade empresarial, articulam-se com os direi-
tos à igualdade, à dignidade, ao desenvolvimento econômico sustentável, à moradia, 
à reforma agrária, à educação e cultura, aos direitos do consumidor, dentre outros. o 
contexto histórico e social brasileiro coloca a propriedade como objeto de inúmeros 
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conflitos, especialmente em torno de latifúndios, rurais e urbanos, conflitos estes que 
expõem o drama social e humano da desigualdade social. da mesma forma, o poderio 
econômico de muitas empresas e latifúndios faz frente às instituições públicas e sociais, 
muitas vezes causando danos à economia, ao meio ambiente e ao consumidor. diante 
de tal quadro, as atividades de extensão tornam-se especialmente importantes, eis que 
possibilitam promover a alteridade entre os estudantes e profissionais do direito com a 
população mais pobre, usualmente alijada do direito à propriedade e a que mais sofre 
pelos abusos do exercício de atividades empresariais. 

teMas relacionados: direitos reais; propriedade rural; reforma agrária; direi-
tos dos povos quilombolas; propriedade urbana; desapropriação; reintegração de posse; 
direito à moradia digna; propriedade imaterial; direitos autorais; direito à educação e cul-
tura; direito empresarial; direito do consumidor; direitos dos moradores de vilas e favelas.

3.1.9.	Direito	do	trabalho	e	democracia

a democratização, enquanto processo histórico, e sua centralidade nos di-
reitos fundamentais, em sociedades capitalistas, passa, necessariamente, por uma 
legislação trabalhista e previdenciária hábil a promover a dignidade do trabalho, 
enquanto conformador do existir humano, e do trabalhador, muitas vezes sub-
metido a condições laborais degradantes e espoliativas. Às questões tradicionais 
entorno da tensão entre capital e trabalho somam-se, na contemporaneidade, 
novas demandas trazidas pelo processo de globalização, desafiando a formação 
jurídica a um patamar de complexidade que não pode ser alcançado sem um en-
sino articulado com atividades de pesquisa e extensão. 

teMas relacionados: direitos trabalhistas; direitos previdenciários; previdên-
cia social; flexibilização da legislação do trabalho; trabalho urbano, rural e doméstico. 

3.1.10.	Urbanismo	e	desenvolvimento	sustentável

a ideia de meio ambiente, contemporaneamente, não se restringe mais ao 
ambiente natural, isolado, dissociado do ser humano, de seu viver, de suas necessida-
des. postula-se uma concepção de meio ambiente que considere não apenas o meio 
ambiente natural mas, também, o meio ambiente urbano, onde grandes contingen-
tes populacionais buscam, diariamente, a melhoria da qualidade de vida, o sustento, 
as possibilidades de desenvolvimento pessoal e emancipação. assim, a questão am-
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biental associa-se, inexoravelmente, à questão urbana e os problemas da preservação 
ambiental como o desmatamento, a poluição, a preservação das espécies, os maus-
tratos a animais, associam-se aos problemas do crescimento urbano desordenado, 
da especulação imobiliária, do direito à moradia, do transporte público. diante de fe-
nômenos complexos, que impactam diretamente em diversos direitos fundamentais 
da população, uma estratégia de ensino integrada, envolvendo pesquisa e extensão, 
torna-se a única opção viável para a formação de um profissional capacitado a lidar 
com realidades e problemas cada vez mais complexos. 

teMas relacionados: Meio ambiente; preservação ambiental; direitos dos ani-
mais; Urbanismo; planejamento urbano; crescimento urbano; Uso e ocupação do solo;  
direito à moradia; patrimônio cultural, histórico e artístico; tombamento; eventos esporti-
vos; transporte público; revitalização urbana; democratização do espaço público.

4. eQUipe da eXtensão na facUldade Mineira de direito
a equipe do núcleo de extensão em direitos Humanos (nedH) da faculdade 

Mineira de direito é composta pelos coordenadores de extensão dos cursos de di-
reito e pelos professores e funcionários do núcleo de direitos Humanos e inclusão 
(ndHi) da pró-reitoria de extensão (proeX). . os coordenadores de extensão dos 
cursos captam, fomentam e auxiliam o planejamento e desenvolvimento de ati-
vidades de extensão em seus respectivos cursos, recorrendo à equipe do núcleo 
de direitos Humanos e inclusão, sempre que necessário, para obtenção de suporte 
técnico e administrativo.


