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1. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa e extensão surgiu a partir da análise

conjunta entre professores e estudantes, que pretendem, da melhor forma, dar continuidade às

atividades do projeto PECJur, orientando as pessoas que historicamente não tiveram acesso aos

seus direitos de cidadania, por meio de OFICINAS REMOTAS e episódios de PODCAST4, os

quais serão disponibilizados via internet pelo site do OPCDAL ( https://www.opcdal.com/).

Além disso, o projeto pretende sensibilizar e incluir acadêmicos e professores da

instituição, bem como proporcionar a cada episódio de PODCAST gravado, a troca de

conhecimentos e informações, interagindo com a comunidade, efetivando, na prática, a

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

2. PROBLEMAS DE PESQUISA, OBJETIVOS E METAS

2.1 Problema de Pesquisa:

O que a Comunidade compreende por cidadania, direitos, deveres e acesso à justiça? Qual

a melhor maneira de orientá-los e educá-los sobre esses assuntos?

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivos Gerais

-Analisar qual o entendimento da comunidade sobre cidadania, direitos, deveres e acesso à

justiça, bem como usar do veículo transmissor de informação PODCAST, como meio de

orientá-los e educá-los para o seu agir cotidiano, bem como disponibilizar o acesso à OFICINAS

REMOTAS sobre temas de interesse social.

4 PODCAST - Trata-se de um programa de áudio, que ultimamente tem sido muito difundido, com a finalidade de
divulgar temas de interesse da população, que no caso específico do PECJur, versam sobre direitos da cidadania.

https://www.opcdal.com/


2.2.2 Objetivos Específicos

- Orientar e educar a comunidade a respeito de seus direitos e deveres;

- incentivar maior contato dos estudantes com a pesquisa e a extensão;

- estimular os estudantes e a comunidade ao exercício da cidadania;

- promover a consciência cidadã;

- efetivar o tripé ensino, pesquisa e extensão na Universidade;

- promover a atuação de pesquisadores em rede, proporcionando a construção do

conhecimento horizontalmente.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4. METODOLOGIA OPERACIONAL

A implementação do projeto transcorre pela metodologia da pesquisa-ação. Preterindo o

modelo clássico de pesquisa em favor do método de Michel Thiollent, descrito no livro

“Metodologia de pesquisa-ação”, concedendo ao projeto e seus autores, liberdade e legitimidade

para participar da dinâmica do público-alvo, não apenas como pesquisadores, mas também

enquanto agentes conscientizadores. Nesse diapasão, a metodologia permite captar e valorizar as

particularidades do grupo atingido de modo a personalizar a atuação futura do projeto em

proveito de uma ação ainda mais eficiente rumo à humanização. (FARIAS, 2007).

Primeiramente o grupo de pesquisa fará uma análise conjunta de quais assuntos

englobados nos temas Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, serão tratados em cada episódio de

PODCAST que serão gravados, assim como, sobre as OFICINAS REMOTAS. Também será

discutida a disponibilidade dos envolvidos para a elaboração de um cronograma com data e hora

de gravação e publicação de conteúdos, além de reuniões para analisar os resultados obtidos com

o projeto em andamento e realizar os ajustes necessários para melhorar a experiência.



Os episódios de PODCAST serão gravados na residência de cada um dos participantes,

por meio do aplicativo Anchor e será disponibilizado ao público na página do OPCDAL, assim

os ouvintes poderão ouvir pelo site (https://www.opcdal.com/podcast) ou até mesmo fazer

download para escutar no local e horário de sua preferência. As OFICINAS REMOTAS serão

realizadas via Google Meet e divulgadas antecipadamente para o público alvo.

Serão convidados professores parceiros do OPCDAL e vinculados aos Programas de

Pós-Graduação Stricto Sensu da FURG, UNICAP, UNIJUÍ, UNIVALI, FURB, entre outros

PPG’s. Além destes, docentes e estudantes da graduação e de escolas do município de Chapecó.

5. RESULTADOS

Almeja-se obter, com o desenvolvimento deste projeto pesquisa-ação, uma perspectiva de

criação de hábitos e valores no âmbito social. Para, além disso, verificar se na prática a cidadania

se “efetiva ou não se efetiva na sociedade”, observando como no movimento da social, as

pessoas lidam com a compreensão de seus direitos e deveres.

O Observatório de Políticas Constitucionais Descolonizadoras para a América-Latina, por

meio de seus integrantes, viabilizará a interlocução entre as instituições de ensino e a comunidade

ouvinte, promovendo o crescimento acadêmico, intelectual, além de provocar novos

questionamentos a respeito da realidade desigual que os cercam, reforçando o papel social do

direito, motivando a busca de novos meios para ajudar a diminuir as desigualdades sociais,

reforçando o exercício da cidadania e crescimento como pessoa humana.

6. RECURSOS HUMANOS / CRONOGRAMA

O referido projeto de pesquisa-ação é de elaboração e execução do OPCDAL, GPDHC e

PECJur, cujo cronograma segue abaixo.

https://www.opcdal.com/podcast


OFICINAS REMOTAS “DIREITOS E DEVERES NA PANDEMIA”

Nome do Professor/IES TEMA DATA HORÁRIO

Profa. Dra. Ivone Lixa

(PPGD/FURB)
http://lattes.cnpq.br/0809785043653

736

“Covid-19 e direitos

humanos: os desafios

em tempos de

pandemia.”

A definir. A definir.

Prof. Dr. Marcelino Meleu

(PPGD/FURB)
http://lattes.cnpq.br/9416741172999

678

“Imigrantes e os

Desafios no Direito do

Trabalho”

A definir. A definir.

Profa. Dra. Ana Paula

Braghenti

(PPGD/UNIJUÍ)

A definir. A definir. A definir.

Prof. Dr. Daniel Cenci

(PPGD- UNIJUÍ)
http://lattes.cnpq.br/2325516905314

833

“JUSTIÇA AMBIENTAL,

DIREITOS HUMANOS E

MEIO AMBIENTE: UMA

RELAÇÃO EM

CONSTRUÇÃO”

https://indexlaw.org/index.p

hp/revistards/article/view/22

61

A definir. A definir.

Prof. Dr. Carlos Lunelli

(PPGD - UCS)
http://lattes.cnpq.br/5927875935175

887

“O processo civil

participativo como

instrumento para o

fortalecimento do

estado democrático de

A definir. A definir.

http://lattes.cnpq.br/0809785043653736
http://lattes.cnpq.br/0809785043653736
http://lattes.cnpq.br/9416741172999678
http://lattes.cnpq.br/9416741172999678
http://lattes.cnpq.br/2325516905314833
http://lattes.cnpq.br/2325516905314833
http://lattes.cnpq.br/5927875935175887
http://lattes.cnpq.br/5927875935175887


direito”

Prof. Dr. Ailor Carlos

Brandelli

(PPGD - UCS)
http://lattes.cnpq.br/3738383577191

133

A definir. A definir. A definir.

Profa. Dra. Maria Claudia

Crespo Brauner

(PPGDJS - FURG)
http://lattes.cnpq.br/8721357665840

871

“Adoção internacional

de criança estrangeira”

A definir. A definir.

Prof. Dr. Felipe Wienke

(PPGDJS - FURG)

A definir. A definir. A definir.

A definir

UNIVALI

A definir. A definir. A definir.

Profa. Dra. Raquel

Sparemberguer

(FMP/RS)

A definir. A definir. A definir.

Prof. Dr. João Paulo A.

Teixeira

(UNICAP)
http://lattes.cnpq.br/3719496592232

660

“CONSTITUCIONALI

SMO GLOBAL E

SOCIEDADE

MUNDIAL”

A definir. A definir.

*Começar em JUNHO - Oficinas a cada 15 dias -

http://lattes.cnpq.br/3738383577191133
http://lattes.cnpq.br/3738383577191133
http://lattes.cnpq.br/8721357665840871
http://lattes.cnpq.br/8721357665840871
http://lattes.cnpq.br/3719496592232660
http://lattes.cnpq.br/3719496592232660


PECCAST

Nome Professor/IES TEMA DATA HORÁRIO

Prof. Dr. Idir Canzi

+ estudante

A definir A definir A definir

Prof. Douglas Braun

(Sem Terras - Propriedade)

A definir A definir A definir

Prof. Saulo Cerutti

“A CRIMINALIZAÇÃO

INFANTO-JUVENIL E AS

DROGAS EM

CHAPECÓ-SC: EM

BUSCA DE PROPOSTAS E

ALTERNATIVAS - Janaina

e Maria Eduarda Wilk)

A definir A definir A definir

Profa. Kassiana Ventura

Oliveira

(A responsabilidade civil dos

genitores no abandono

afetivo - Paola de Souza)

A definir A definir A definir

Profa. Luciane Aparecida

Stobe

A definir A definir A definir

Profa Claudia Cinara A definir A definir A definir



Locatelli

Profa. Andrea de Almeida

Leite Marocco

(A APLICABILIDADE DO

OBJETIVO 11 DA

AGENDA 2030 DA

ORGANIZAÇÃO DAS

NAÇÕES

UNIDAS ALTERNATIVAS

E CASES DE SUCESSO -

Yuri Kenaldi Hiroki)

A definir A definir A definir

Prof. Altamir Trevisan Dutra A definir A definir A definir

Profa. Daniela de Ávila

Zawadzki

A definir A definir A definir

Profa. Fátima Ferretti

Tombini

A definir A definir A definir

Profa. Deise Helena Krantz

Lora

A definir A definir A definir
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