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Nome do Projeto Professor(a) Coordenador(a) Resumo do Projeto 

Participação Popular 
como Instrumento de 

Combate à Corrupção: 

educação e exercício da 

cidadania. 

Professor Dr. David de Medeiros 
Leite 

O projeto se propõe a analisar a relação entre 
Direito, Cidadania e Literatura como técnica de 

reflexão sobre casos práticos de aplicação de 

conceitos de Estado, de Cidadania e Corrupção, 

com substrato de produção, cuja ação 

integradora seja capaz de contribuir 

decisivamente para o aprimoramento 

humanístico dos graduandos em Direito e 

público-alvo atendido. Ademais, as ações 

extensionistas buscam a difusão de conceitos de 

Estado, de Cidadania e Participação Popular na 

Administração Pública, dispostos na CF-1988, 

bem como a discussão, nas escolas da rede 

pública de Mossoró/RN, sobre os malefícios da 

corrupção. 

Socializando o Direito Professora Ma. Denise dos 

Santos Vasconcelos Silva 

O projeto em análise trata-se de um conjunto de 

atividades integradas, em tese, de continuidade, 

de médio prazo, que deverá estender-se nos 

próximos semestres, de caráter social, cultural e 

educativo/científico, com objetivo específico de 

dilacerar o bloqueio existente entre o cidadão 

comum e o meio jurídico, levando à população 

mossoroense, em especial, às pessoas de baixo 

poder aquisitivo que estudam em colégios 

públicos, as noções basilares do conhecimento 

do direito, bem como acerca de temáticas 

jurídicas rotineiros do cidadão, como Direito ao 

voto, Lei Maria da Penha, Conselho Tutelar, 

Direitos sociais, assistência jurídica gratuita 

etc., através de seminários, palestras, simpósios, 

jornadas, colóquios etc. 

Programa Direitos 

Fundamentais e 

Concretização Social - 

PRODECOS 

Professora Ma. Elissandra 

Barbosa Fernandes Filgueira 

Visa essencialmente desenvolver atividades que 

contemplem a extensão universitária de modo 

que garanta através da interdisciplinaridade sua 

aproximação com o campo do ensino e da 

pesquisa, nas áreas de conhecimentos 

acadêmicos envolvidos na presente proposta. 

Essa proposição segue além, quando 



instrumentaliza a tríade ensino, pesquisa e 

extensão, moldando-se à realidade regional na 

qual estão inseridos os jovens em conflito com a 

lei. Com finalidade ressocializadora, a proposta 

se delineia na concretização de direitos 

fundamentais que estão estampados na 

Constituição Federal, na Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e na Lei nº 12.852, de 5 de agosto 

de 2013 (Estatuto da Juventude). Em parceria 

com a Fundação da Criança e do Adolescente - 

FUNDAC, o PRODECOS estabelece um liame 

acadêmico entre a Universidade e os sistemas de 

internação como medida socioeducativa, 

privativa da liberdade dos jovens objeto da ação. 

O seu caráter interdisciplinar colabora com a 

proposta acadêmica de formulação de novos 

paradigmas para o enfrentamento das 

problemáticas sociais que envolvem os 

adolescentes sob o regime de internação, 

contribuindo para uma nova perspectiva social 

desses jovens e seus diretos. Articulado com as 

áreas do Direito, Comunicação Social, 

Educação Física, Serviço Social, Música e 

Psicopedagogia, o programa proporciona a 

formação acadêmica dos discentes envolvidos, 

amplia os horizontes dos jovens que cumprem 

medidas socioeducativas, e almeja sensibilizar a 

sociedade para uma mudança nos modos de 

relação com esses jovens e a violência. 

Direito e História: 

formação política na 

comunidade negra rural 

Vila Esperança 

(Baraúna/RN) 

Professora Ma. Rosimeiry 

Florêncio de Queiroz Rodrigues 

As empreitadas pela formação política, 

especialmente de comunidades rurais, se 

constituem em desafios imprescindíveis ao 

exercício cotidiano de construção da cidadania. 

Tais ações albergam reflexões sobre 

conhecimentos jurídicos e históricos que, em 

seu conjunto, possibilitam uma leitura das 

condições sociopolíticas em que estão inseridas 

as comunidades rurais. Nesse sentido, o Projeto 

“Direito e História: formação política na 

comunidade negra rural Vila Esperança, visa, 

por meio do diálogo, uma tomada de consciência 

que permita a comunidade compreender e se 

posicionar frente a sua realidade de forma 

crítica, criativa e libertária. 

Núcleo de Extensão 

Agência Nacional de 

Proteção ao Patrimônio 

e Interesse Público 

Professor Me. Denys Tavares de 

Freitas 

O Núcleo de Extensão Agência Nacional de 

Proteção ao Patrimônio e Interesse Público, do 

Departamento de Direito, da Faculdade de 

Direito, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (ABRAPPIP/UERN) tem, por 

princípio, desenvolver atividades de extensão, 

de forma permanente, interligadas ao ensino e à 



pesquisa, estimulando e instrumentalizando 

ideias e ações que possam impactar na realidade 

social, por meio do diálogo e interação 

Universidade e Sociedade. 

  

 

 

 


