
PROJETOS DE EXTENSÃO 
 
 
CAFÉ, VERSOS E DIREITO: QUANDO MIGUILIM ENCONTRA GENI 

 Coordenação: HELGA MARIA MARTINS DE PAULA 

 Resumo: A proposta do projeto de extensão e cultura "Café, versos e direito: quando 
Miguilim encontra Geni" visa abrir a Universidade Federal de Goiás, campus Jataí, para 
livres manifestacões artísticas: teatro, cinema, poesia, literatura, sempre 
acompanhadas de uma xícara de café. Os encontros ocorrerão quinzenalmente e são 
abertos à comunidade. Cada semestre terá um autor e um compositor homenageados. 
Direito e arte, arte e direito: múltiplos olhares com vínculos indissociáveis. 
 

GÊNERO, DIREITOS E VIOLÊNCIA 
 Coordenação: HELGA MARIA MARTINS DE PAULA 

 Coordenação: CARLA BENITEZ MARTINS 

 Resumo: O projeto denominado: Direitos, gênero e violência busca trabalhar sob a 
perspectiva de um debate plural entre diversos saberes (ecologia de saberes) a 
temática da violência contra as mulheres e o amparo das mesmas por direitos 
consolidados ou em fase de construção, comprometendo-se com o mapeamento e 
sistematização das demandas locais, comprometendo-se com a comunidade para a 
reconfiguração constante da relação comunidade-universidade na esfera de gênero, 
classe e raça. O grupo, no desenrolar de suas atividades, deu gênese ao Coletivo 
Libertárias. 

 

CINEMA E DIREITO: UM OUTRO OLHAR 
 Coordenação: CAROLINA FERREIRA SOUZA 

 Coordenação: ANDRÉ FELIPE SOARES DE ARRUDA 

 Resumo: Este projeto pretende mostrar à sociedade os Direitos Humanos aliado ao 
Cinema, buscando na linguagem cinematográfica um instrumento motivador de 
debates sociais e jurídicos qualitativos sobre questões importantes e atuais da vida 
cotidiana, como Ética, Moral e Justiça, estimulando raciocínios críticos. Este projeto de 
extensão além de propiciar aos discentes o desenvolvimento de suas habilidades 
teóricas e práticas, possibilita a integração à comunidade na forma do oferecimento de 
serviços, como previsto no item nº 09 do projeto pedagógico do Curso de Direito. 
 

DIREITOS HUMANOS: QUE CIRCO É ESSE?! 
 Coordenação: FERNANDA BUSANELLO FERREIRA 

 Resumo: O projeto buscará fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão em direitos 
humanos (DH) no âmbito da graduação, pós-graduação e educação básica. Os 
discentes e docentes do PPGIDH/UFG irão ministrar aulas aos alunos de graduação de 
Direito da Regional Jataí. Após a formação em direitos humanos, os alunos de 
graduação farão oficinas de teatro (atuação, maquiagem, cenografia, sonoplastia, 
dramaturgia e etc) a fim de montarem um espetáculo teatral a ser apresentado às 
crianças da educação básica dos Municípios de Jataí. 

 

NÚCLEO DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR EM DIREITOS HUMANOS 
(NAJUPDH) 

 Coordenação: DIEGO AUGUSTO DIEHL 

 Instrutor-supervisor: ANDRE FELIPE SOARES DE ARRUDA 

 Instrutor-supervisor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ 

 Resumo: Projeto de extensão de ação contínua ligado ao curso de Direito da UFG 
Regional Jataí, com abrangência regional (Sul e Sudoeste Goiano), voltado à 
promoção de direitos humanos por meio da Assessoria Jurídica Popular (AJP). O 
projeto se organiza em frentes de atuação temáticas, e suas atividades envolvem de 
forma concomitante e articulada: 1) a educação popular em direitos humanos; 2) a 
orientação jurídica prestada a organizações da sociedade civil; e 3) o exercício da 



advocacia popular perante as mais diversas instituições jurídicas, em casos que não 
coadunem com a missão institucional do NPJ. 

 
 
 

ESPAÇO DAS PROFISSÕES 
 Coordenação: SANDRA APARECIDA BENITE RIBEIRO 

 Instrutor-supervisor: ANDRE FELIPE SOARES DE ARRUDA 

 Instrutor-supervisor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ 

 Instrutor-supervisor: HUGO LUIS PENA FERREIRA 

 Resumo: O presente projeto de extensão tem por objetivos apresentar os cursos de 
graduação da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (REJ) aos alunos de 
Ensino Médio de Jataí e entorno. 


