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Identificação da Ação Proposta
Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Área Temática: Direito Civil, Trabalhista, Constitucional
Título do Projeto: EDUCAÇÃO SEM LIMITES: DIREITO PARA TODOS
Professor coordenador: Rosilene Gomes da Silva Giacomini e Tulio Melo
Descrição do Projeto
Local de realização: Escolas da Educação Básica do município de Ipatinga
Período de realização: A partir de maio de 2010
Público estimado: Aproximadamente 1.000 jovens
Caracterização do Público: Jovens do Ensino Médio que estudam nas escolas
do município
Parceiros: Escolas da Educação Básica do município de Ipatinga
Resumo do Projeto:
O presente projeto pretende ser uma das formas possíveis de fazer chegar à
sociedade informações, através da escola, sobre o ordenamento jurídico que rege
as relações entre os indivíduos e entre esses e o Estado. Apresenta noções sobre
os direitos, assim como sobre os deveres e responsabilidades de cada um por
meio de

informações essenciais

tendo por

objetivo principal

divulgar à

população noções básicas sobre a legislação brasileira que interferem diretamente
na vida cotidiana dos cidadãos. Propõe‐se assim, a contribuir na formação para a
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cidadania de todos nele envolvidos, para que a prática da responsabilidade social
por parte de todos possa se constituir em uma realidade

PalavrasChave: direitos constitucionais, escola, formação para a cidadania,
responsabilidade social
Introdução e Justificativa:
O Brasil é hoje um Estado Democrático de Direito, que possui um extenso
ordenamento jurídico que rege as relações entre os indivíduos e as relações ente
esses e o Estado. Entretanto, um levantamento mesmo que superficial acerca do
conhecimento dos cidadãos sobre esse ordenamento evidenciará que uma
significativa parcela carece dos conhecimentos básicos sobre esse assunto.
Antes de atribuir a responsabilidade da ausência desse desconhecimento apenas a
esses cidadãos, deve‐se ter claro que não existe em nossa sociedade a cultura de
ensinar e aprender matérias relacionadas ao Direito. Percebe‐se ainda que
inexistem políticas públicas consubstanciadas em programas ou projetos cujo
objetivo principal seja divulgar à população noções básicas sobre a legislação
brasileira. Essa responsabilidade que teoricamente é assumida pelas famílias, na
prática também não se realiza por inúmeros motivos, destacando‐se entre eles, a
ausência do conhecimento sobre aspectos básicos dessa legislação que interferem
diretamente na vida cotidiana dos cidadãos.
Projetos como esse cumprem importante papel por levarem para a sociedade
em seus respectivos setores, noções sobre os direitos, assim como sobre os
deveres e responsabilidades de cada um perante a sociedade. Portanto, o objetivo
primordial deste projeto é

levar ao público que se pretende abranger

as

informações essenciais para que a implementação da responsabilidade social por
parte de todos possa se constituir em uma realidade.
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OBJETIVOS:
Geral
 Apresentar ao público leigo noções básicas relacionadas ao Direito no que
diz respeito aos temas sobre direitos e deveres de cada um, para que o
exercício da cidadania possa ser vivenciado de forma mais consciente nas
relações e práticas cotidianas.

Específicos
 Construir junto aos jovens atendidos uma base de conhecimentos que lhes
permita compreender a importância desses saberes e sua aplicação na
vivência na vida diária;
 Propiciar aos acadêmicos participantes desse projeto o desejo de buscarem
informações sobre o ordenamento jurídico, de adquirirem

novos

conhecimentos sobre os temas trabalhados e exercitarem a oratória;
 Conscientizar

os participantes

da necessidade de, conhecendo seus

direitos, buscarem de forma correta e segura as formas de garanti‐los;
 Estreitar as relações entre os participantes e os acadêmicos do curso de
Direito da FADIPA.

Metodologia: Descrição geral das atividades a serem realizadas:
O projeto será desenvolvido por um grupo de acadêmicos do curso de Direito da
FADIPA sob a coordenação de um professor do curso. Os acadêmicos interessados
em participar serão escolhidos através de preenchimento do formulário de
inscrição, (em anexo), após a realização de entrevista e definição da função de
cada participante na execução do projeto.
As apresentações serão realizadas nas escolas das comunidades definidas
previamente, pela relevância do tema abordado. Os temas deverão ser definidos
através de pesquisa de campo, onde serão verificadas quais são os assuntos,
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relacionados ao Direito, que mais geram dúvidas nos indivíduos pertencentes à
comunidade.
Os membros da equipe responsável pelo projeto deverão entrar em contato com
as escolas de Ipatinga para a definição dos temas e períodos para a realização
das palestras. Definidas as

datas,

as atividades são

distribuídas entre os

integrantes do projeto levando‐se em consideração o domínio de cada um sobre o
tema bem como sua disponibilidade na data prevista. Os recursos utilizados nas
apresentações deverão ser preparados com antecedência, contando com o apoio
dos alunos selecionados, evitando atrasos nos trabalhos.
Definidos previamente os assuntos, os encontros nas escolas ocorrerão através da
realização de palestras e outros meios de exposição, junto aos alunos do Ensino
Médio da rede escolar pública e particular, abrangendo a região de Ipatinga e
posteriormente a região do Vale do Aço.
Cada apresentação deverá contar com a participação mínima de dois integrantes
do projeto, ficando um deles responsável pela palestra e o outro, pelo suporte
didático.
As palestras e atividades realizadas pelos integrantes do projeto serão
acrescentadas como horas complementares, totalizando 12 (doze) horas por
apresentação. Os acadêmicos da Fadipa, que assistirem as apresentações
receberão 04 (quatro) horas complementares.
Recursos humanos materiais e técnicos:
Humanos
Professor coordenador e acadêmicos do curso

Físicos e materiais
Transporte de alunos e do coordenador para as escolas e lugares onde as
palestras serão ministradas;
Divulgação e propaganda em rádios locais, jornais, revistas especializadas e
impressos;
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Material didático de apoio como cartilhas e cartazes para distribuição ao público
alvo
Uniforme para os palestrantes e os coordenador do projeto).
Lanches para os palestrantes e coordenador, se houver necessidade.

Número total alunos participantes: 5 alunos
Resultados Esperados: Com a implantação do projeto Educação sem limites
direito de todos espera‐se que o público atendido seja não só acolhido em suas
demandas, como também possa

participar

de forma mais

consciente

dos

assuntos e eventos que dizem respeito a defesa de seus direitos. Espera‐se ainda
que esses cidadãos possam atuar de forma mais propositiva em sua comunidade
diante das questões que se apresentarem e necessitarem de sua participação.

Avaliação:
As avaliações serão realizadas mediante o retorno dos alunos e das escolas através
de formulário próprio e em reuniões periódicas.
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