
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO – DICONV 
Av. Francisco Mota, 572, Bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN | Caixa Postal 137 | CEP 59.625-900 

Telefone: (84) 3317-8273 | E-mail: diconv.proplan@ufersa.edu.br | www.ufersa.edu.br  
 

 

Página 1 de 10 

       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

Contratante/Concedente: 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

CNPJ: 

24.529.265/0001-40 

 

Contratada/Convenente: 

Fundação Guimarães Duque  

CNPJ: 

08.350.241/0001-72 

  

Nome do Coordenador/FISCAL: 

Oona de Oliveira Caju 

CPF: 

04834659410 

Departamento: 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e 

Humanas 

Setor: 

Curso de Direito 

No da portaria de nomeação, se houver: 

 

No do Processo na UFERSA: 

 

No do instrumento legal: 

836763/2016 

Vigência: 

30/10/2016 a 31/12/2018 

Data da Assinatura: 

24/10/2016 

 

 

Título do Projeto/Objeto: 

Centro de Referência em Direitos Humanos do 

Semiárido 

Período do CONVÊNIO 

Início 

 10/2016 

Término 

12/2018 

Metas, Etapas e Atividades Desenvolvidas 

 

O Programa de Extensão Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido 

reuniu três projetos de extensão e quatro ações de extensão, além de prever a 

obtenção de algumas metas em termos de participação, pelos extensionistas, em 

eventos acadêmicos e publicações em meios da mesma natureza. 

Os projetos e atividades de extensão mencionados consistiram: 

1. Projeto Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, que realizou 4 (quatro) 

mini-cursos sobre Justiça Restaurativa em bairros de Mossoró, a I Conferência 

Mossoroense de Justiça Restaurativa e publicou 2 (duas) cartilhas orientadoras 

sobre práticas restaurativas nas escolas e cultura de paz. 

2. Projeto Gênero e Diversidade, por meio do qual se previu a realização de 12 

(doze) oficinas sobre questões de gênero e diversidade sexual junto a 

comunidades urbanas de Mossoró e equipes e usuários/as das redes públicas 

de saúde e educação. 

3. Projeto I Curso de Educação em Direitos Humanos e Acesso à Terra, ofertado 

para 45 camponeses e camponesas participantes de sindicatos e associações 

rurais, movimentos sociais e pastorais com atuação ligada ao direito à reforma 
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agrária. 

4. Ação de extensão Cine Direitos Humanos (Cine DH), em que foram 

realizadas 8 (oito) exibições de filmes, para o público em geral, que trataram 

de temáticas diversas sobre Direitos Humanos e, após a exibição, foram 

conduzidas discussões e reflexões em torno das questões levantadas pelas 

obras. 

5. Ação de extensão I Encontro Regional de Centros de Referência em Direitos 

Humanos, que reuniu CRDH em atividade na UFRN e na UFPB e promoveu, 

entre eles, discussões e planejamentos para atuação articulada em torno da 

promoção e defesa dos direitos humanos. 

6. Ação de extensão III Encontro de Entidades Promotoras de Direitos Humanos 

do Oeste Potiguar (III Seminário de Articulação em Direitos Humanos), que 

reeditou o encontro de grupos, movimentos, entidades governamentais, 

ONG’s, pastorais, sindicatos, associações, dentre outros, que atuam na 

proteção e defesa dos direitos humanos na região Oeste do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

7. Ação de extensão Direitos Humanos em Debate (DH em Debate), que 

promoveu palestras e rodas de discussões sobre temas de direitos humanos ao 

longo da vigência do Programa. 

 

Destacamos ainda apresentações de artigos e relatos de experiência, por parte dos/as 

extensionistas, em encontros nacionais e regionais de extensão, bem com em eventos 

de divulgação científica. 

 

A seguir, para melhor apresentação, segue quadro-síntese das metas do Programa: 

 

Meta Etapa / Fase Especificação Indicador Físico 
Situação 

 Unidade Quantidade 

 

Articulaç

ão com 

movimen

tos 

sociais, 

associaçõ

es 

comunitá

rias e 

grupos 

socialme

nte 

vulneráve

 

1. Fazer levantamento de 

entidades de direitos 

humanos, associações 

comunitárias e movimentos 

sociais existentes em 

Mossoró e na região; 

2. Realizar reuniões de 

apresentação do programa e 

planejamento junto aos 

grupos contatados; 

3. Realizar parcerias com 

órgãos públicos para 

execução do projeto 

 

Os contatos de articulação 

demandam de professores 

e extensionistas visitas a 

comunidades, grupos 

organizados e órgãos 

públicos, com o objetivo 

de apresentar o programa e 

estabelecer parcerias, com 

vistas à melhor execução 

do mesmo. 

 

Reuniões 

 

4 

 

Realizada 
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is.  

Conferên

cia sobre 

práticas 

restaurati

vas, 

envolven

do órgãos 

que 

trabalham 

com 

adolescen

tes em 

conflito 

com a lei 

1. Oficiar entidades 

públicas, convidando-as 

para participar da 

conferência. 

 

2. Realizar a conferência 

em dois dias, com o intuito 

de discutir práticas 

restaurativas envolvendo 

crianças e adolescentes. 

A conferência destina-se a 

fomentar o debate sobre 

temáticas em justiça 

restaurativa para órgãos 

que trabalham com 

crianças e adolescentes em 

conflito com a lei, visando 

a que esses órgãos 

apropriem-se da temática e 

iniciem a incorporação de 

práticas restaurativas em 

sua atuação. 

Conferência 1 Realizada 

Elaboraçã

o de 

artigos 

científico

s sobre 

temas 

trabalhad

os no 

programa 

Realização constante de 

leituras e momentos 

formativos sobre as 

temáticas trabalhadas no 

programa, com o objetivo 

de subsidiar, entre a equipe 

envolvida, a produção 

científica 

Os/as extensionistas, com 

orientação dos/as 

coordenadores/as, deverão 

produzir trabalhos para 

divulgação dos resultados 

e ações do programa em 

eventos acadêmicos. 

Publicações/

apresentaçõ

es 

40* 

 

* A meta 

prevista era 

de 2 (duas) 

publicações 

Realizada 

Elaboraçã

o de 

cartilhas 

explicativ

as sobre 

mediação 

e práticas 

restaurati

vas 

1. Reuniões de 

planejamento , para 

organização das cartilhas 

2. Estudos de material 

científico sobre os temas de 

mediação e práticas 

restaurativas 

3. Produção e impressão do 

material 

As cartilhas serão 

produzidas a partir de 

leituras sobre as 

temáticas,devem conter 

informações didáticas e 

esclarecedoras sobre 

mediação e justiça 

restaurativa e serão  e 

distribuídas entre órgãos 

públicos, organizações da 

sociedade civil, 

movimentos sociais e 

estudantes 

Cartilhas 2 Realizada 
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I Curso 

de 

Extensão 

em 

Direitos 

Humanos 

e 

Movimen

tos 

Sociais 

do 

Campo 

do 

Semiárid

o 

1. Reuniões com as 

comunidades rurais da 

região do Oeste Potiguar, 

para apresentação do 

projeto e elaboração do 

cronograma. 

2. Seleção dos 

participantes. 

3. Reuniões de 

planejamento para 

execução de cada etapa. 

4. Realização de 7 etapas 

temáticas do curso. 

O curso deve tratar de 

temas de direitos humanos, 

direito constitucional, 

direito agrário, direito 

administrativo processo 

civil, história dos 

movimentos sociais, dentre 

outros. 

Etapas de 

formação 

temática 

03* 

 

* O formato 

inicialmente 

proposto 

previa 07 

etapas, com 

16 horas de 

duração 

cada. Por 

necessidade 

metodológic

a e de 

articulação 

com os 

parceiros, o 

curso foi 

organizado 

em 03 

etapas, com 

duração de 

40 horas 

cada. 

Realizada 

4 

Minicurs

os sobre 

acesso à 

justiça 

nos 

bairros de 

Bom 

Jardim, 

Lagoa do 

Mato, 

Belo 

Horizonte 

e Nova 

Vida 

1. Reuniões com as 

comunidades para 

apresentação do projeto e 

elaboração do cronograma. 

2. Reuniões de 

planejamento para 

execução de cada 

minicurso. 

3. Realização de um 

minicurso em cada bairro 

elencado 

Os minicursos devem 

envolver moradores dos 

bairros elencados e 

oferecer formação em 

temáticas de acesso à 

justiça para os 

participantes. 

Minicurso 04 Realizada 

Participaç

ão em 

seminário

s 

nacionais, 

regionais 

e locais 

na área 

temática 

1. Monitorar eventos 

acadêmicos que tratem dos 

temas relacionados ao 

programa. 

 

2. Garantir o 

comparecimento de 

membros da equipe nos 

eventos de maior 

A participação em 

seminários e outros 

eventos acadêmicos tem 

por finalidade aprimorar os 

conhecimentos da equipe 

em torno das temáticas 

trabalhadas, bem como 

proporcionar contatos com 

pesquisas e projetos 

Seminários 05* 

 

* A meta 

prevista era 

de 

participação 

em  2 (dois) 

eventos  

Realizada 
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de cada 

projeto  

relevância.  semelhantes. 

Realizaçã

o de 12 

oficinas 

sobre 

diversida

de sexual 

e gênero 

para 

comunida

des 

urbanas e 

rede 

pública 

de 

serviços 

1. Reuniões com as 

comunidades e órgãos 

públicos para apresentação 

do projeto e elaboração do 

cronograma. 

2. Reuniões de 

planejamento para 

execução de cada oficina. 

4. Realização de 12 etapas 

temáticas. 

As oficinas têm o objetivo 

de promover informação, 

reflexão e sensibilização a 

moradores de bairros da 

cidade de Mossoró e 

integrantes do serviço 

público em temáticas de 

gênero e diversidade 

sexual, com vistas a 

fortalecer o combate à 

homofobia e a violência 

doméstica. 

Oficinas 12 Realizada 

Realizaçã

o de 08 

Cine 

Direitos 

Humanos 

Exibição de filmes que 

aborDem temáticas de 

direitos humanos, seguida 

de debates, com frequência 

trimestral 

 

O Cine Direitos Humanos 

tem por objetivo promover 

momentos de reflexão e 

discussões sobre direitos 

humanos, utilizando-se da 

linguagem do cinema 

como forma de 

provocação. 

Exibição de 

filme e 

debates 

08 Realizada 

Realizaçã

o do 

Encontro 

de 

Articulaç

ão de 

Entidades 

Promotor

as de 

Direitos 

Humanos 

do Oeste 

Potiguar 

1. Realizar reuniões de 

planejamento do encontro e 

contatos com entidades que 

atuem em direitos humanos 

na região 

2. Realizar o encontro com 

palestra e momentos de 

discussão e troca de 

experiências 

O Encontro tem como 

finalidade promover a 

troca de experiência entre 

as entidades que atuem 

com temas de direitos 

humanos no Oeste 

Potiguar e fortalecer a rede 

de atendimento e proteção 

de direitos na região. 

Encontro/ 

Seminário 

01 Realizada 
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Realizaçã

o do I 

Seminári

o 

Interdisci

plinar 

Entre os 

CRDHs 

do 

Nordeste 

1. Realizar reuniões de 

planejamento do encontro e 

contatos com os CRDHs do 

Nordeste 

2. Realizar o seminário com 

palestras e momentos de 

discussão e troca de 

experiências 

O Seminário tem por 

finalidade fortalecer a 

atuação dos CRDHs do 

Nordeste, através da troca 

de experiências entre seus 

membros e planejamento 

de atividades conjuntas. 

Encontro/Se

minário 

01 Realizada 

Reuniões 

de 

planejam 
ento e 

avaliação 

permanen

tes da 

execução 

do 

programa 

Realizar uma reunião de 

planejamento e avaliação 

das atividades executadas 

pelos participantes do 

programa a cada dois meses 

O programa terá reuniões 

de trabalho constantes e, a 

cada bimestre, deve se 

realizar um reunião ampla, 

contando com equipe e 

pessoas da comunidade 

envolvidas nas atividades, 

para planejar as atividades 

futuras e avaliar o 

cumprimento das metas e a 

qualidade do 

desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Reunião 12 Realizada 

Direitos 

Humanos 

em 

Debate 

Realizar palestras com 

temas de direitos humanos, 

seguidas de debates entres 

os/as participantes 

Os DH em Debate têm por 

finalidade abordar um 

tema de direitos humanos 

que tenha sido provocado 

pelas interações do 

programa ou que seja 

apresentado por parceiros, 

dialogando com questões 

atuais. 

Palestra + 

debate 

04 Realizada 

Observação:  todas as metas cuja unidade de indicador físico é “reunião” foram realizadas em número muito 

superior ao previsto, dado que o Programa, durante os dois anos e meio de execução, possuía uma rotina de 

reuniões gerais quinzenais, acrescidas, quando necessário, de reuniões gerais extraordinárias, reuniões 

semanais de cada projeto e reuniões de planejamento de atividades a serem realizadas. 
 

Objetivos 
 

Conforme apresentamos na proposta submetida ao processo seletivo do Programa 

Nacional de Extensão 2016, seguem alguns dos objetivos que se buscaram realizar 

(aqui, segue adaptados às adequações a que o Programa precisou proceder, ao longo 

de sua execução, para o atendimento das metas propostas): 

 

- Contribuir para a promoção dos direitos humanos dos grupos sociais em 

situação de vulnerabilidade, movimentos sociais e dos atendidos pelo Centro 

de Referência em Direitos Humanos do Semiárido;  
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- Promover formação em direitos humanos de grupos socialmente vulneráveis e 

movimentos sociais, prezando pelos princípios da educação jurídica popular;  

- Promover educação jurídica popular junto aos integrantes de movimentos 

sociais, organizações, sindicatos e associações que atuam no campo e na luta 

pela terra, organizados na região;  

- Promover educação jurídica popular voltada para o debate sobre a diversidade 

sexual e gênero junto a grupos comunitários e profissionais da rede de 

garantias de direitos;  

- Promover a atividades de mediação e de justiça restaurativa junto à 

comunidades, movimentos sociais e grupos socialmente vulneráveis;  

- Realizar assessoria jurídica popular para os grupos socialmente vulneráveis e 

movimentos sociais, nos casos de violações de direitos humanos; 

- Fomentar pesquisa e produção acadêmica a partir do diálogo com os grupos e 

movimentos, refletindo sobre a prática de extensão e da experiência do CRDH 

Semiárido;  

- Formar  estudantes  e  profissionais  do  Direito  para  atuação  em  demandas  

que  envolvam  conflitos, aplicando os princípios da Mediação e da Justiça 

Restaurativa; 

- Divulgar e difundir, junto aos profissionais e áreas afins, a Mediação e as 

Práticas Restaurativas como meios aptos a promover melhor e mais amplo 

acesso à justiça; 

- Sensibilizar  a  comunidade  em  geral  para  a  importância  da  solução  de  

conflitos  com  métodos extrajudiciais. 

 

 

 

 

 

Benefícios Alcançados 

 

Podemos mencionar benefícios obtidos em três dimensões: na formação de 

estudantes, no impacto sobre o público externo e para a estrutura interna da UFERSA. 

Quanto à formação de estudantes, tivemos, ao longo dos 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 

de execução do Programa, um total de 45 (quarenta e cinco) extensionistas vinculados 

(dentre os quais, quinze bolsistas), que cumpriram uma carga-horária semanal com 

atividades de formação - com leituras de textos teóricos e discussões -, visitas a 

comunidades, reuniões de planejamento e articulação, realização de oficinas e 

debates, participação em congressos, encontros e seminários. Percebemos que a 

participação no Programa contribuiu sobremaneira na formação acadêmica desses/as 

estudantes, envolvendo-os/as em uma perspectiva crítica dos contextos sociais em que 

se inseriram e do papel social da universidade e de sua própria formação. A vivência 
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em extensão proporcionou a esses/as estudantes uma visão mais realista do que é a 

Universidade e do papel social que ela deve cumprir, assim como da responsabilidade 

que eles e elas próprios devem assumir, em sua condição de cidadania. Também é 

importante destacar a relevância das bolsas de extensão para a permanência dos/as 

estudantes e a garantia de uma estrutura que lhes possibilitasse a realização plena das 

atividades. 

Quanto ao público externo, estimamos que cerca de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas 

foram, de alguma forma, impactadas pelas atividades do Programa, seja de forma 

mais duradoura, como ocorreu aos parceiros dos projetos e aos/às participantes de 

cursos que demandavam mais de um encontro, ou de forma mais eventual, como era o 

caso dos ouvintes de atividades pontuais. Avaliamos que o processo de educação em 

Direitos Humanos nos diversos meios sociais e entre os sujeitos alcançados pelo 

Programa, por meio dos projetos e ações que o compunham, teve uma contribuição 

positiva para as realidades e contextos daqueles sujeitos. As questões sobre Direitos 

Humanas tratadas pelo Programa não foram levadas ao “espaço externo” de maneira 

artificial pela equipe, mas tratavam-se de temas pertinentes às realidades das 

comunidades, coletivos, grupos e sujeitos parceiros e participantes das atividades. O 

Programa procurou se incorporar às vivências comunitárias como elemento de 

assessoria e apoio às reflexões locais sobre direitos, políticas públicas, convivência 

social, cidadania e solidariedade, dando sentido à temática dos Direitos Humanos a 

partir dessas realidades. Dessa forma, os sujeitos parceiros e participantes das 

atividades apropriaram-se do discurso dos Direitos Humanos como instrumento de 

apoio às suas reivindicações de direitos e de resistência a violações. Através de várias 

atividades, também apropriaram-se do espaço da Ufersa, aprofundando a perspectiva 

extensionista de “suplantar os muros da universidade”. 

No que diz respeito aos ganhos para a estrutura interna da Ufersa, o Programa 

poporcionou à instituição recursos para utilização em custeio e materiais de consumo 

e a aquisição de materiais permanentes, que incorporaram-se ao seu patrimônio e, 

mesmo com o encerramento das atividades do Programa, terão o uso aplicado a 

diversas atividades acadêmicas. 

 

 

Produtos gerados 

 

A execução do Programa gerou como produtos: 

- Previstos como metas: a) 2 (duas) cartilhas sobre Justiça Restaurativa, com 

títulos “Acesso à Justiça e Práticas Restaurativas” e “Justiça Restaurativa nas 

Escolas”, b) 40 (quarenta) publicações de artigos/relatos de experiência e 

apresentações em eventos acadêmicos (a meta estipulada eram duas publicações). 

- Produtos gerados além das metas: foram produzidos os relatórios “O que 

querem as mulheres: condições e expectativas da vivência das mulheres na 
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http://www.ufersa.edu.br/


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO – DICONV 
Av. Francisco Mota, 572, Bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN | Caixa Postal 137 | CEP 59.625-900 

Telefone: (84) 3317-8273 | E-mail: diconv.proplan@ufersa.edu.br | www.ufersa.edu.br  
 

 

Página 9 de 10 

UFERSA”, sobre a situação de trabalho, estudo e permanência de mulheres na Ufersa, 

e “O orgulho de ser quem somos nos levará além: condições de vivência e 

visibilidade das pessoas LGBT da UFERSA”, acerca da situação das pessoas LGBT 

na instituição. 

 

Dificuldades encontradas 

 

A execução do Programa, de forma geral, não apresentou grandes dificuldades ou 

entraves. Citamos, em alguns momentos, dificuldades burocráticas para a execução de 

certas atividades, notadamente nos momentos em que as normas de controle interno 

dos procedimentos administrativos da Ufersa  eram modificadas e geravam uma 

necessidade de adaptação das rotinas dos projetos.  

 

 

 

 Outros  

 

 

Responsável pelo Parecer Técnico: 

 

 

 

Mossoró (RN),   28  de janeiro  de  2018. 

 

 

 

 

 
Oona de Oliveira Caju 

Coordenadora 

Matrícula 2112919 
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De Acordo: 

 

  

 

 

____________________________________ 

Responsável pela Unidade  

(Direção do Setor ou Pró-Reitor) 
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