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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ATUAÇÃO:

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

A

cesso à Justiça no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Feira de
Santana - CONSEPE: 107/2011 de 25/07/2011 - CORDENAÇÃO: Ricardo Cappi
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Promover a formação dos profissionais e usuários do CAPS ad de Feira de
Santana,
a, bem como dos estudantes do PET Saúde Mental da UEFS, compartilhando
conhecimentos acerca da legislação e políticas públicas sobre drogas, na perspectiva
dos direitos humanos e do acesso à justiça.

C

entro de Referência em assessoria jurídica popular as comunidades
tradicionais de fundo de pasto, quilombolas e pescadores artesanais de Monte
Santo (BA) e região - CONSEPE: 152/2010 de 13/08/2010 - COORDENAÇÃO:
Pablo Rodrigo Fica Piras
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Realizar Assessoria Jurídica Popular para
para demandas coletivas das
comunidades de fundo de pasto, territórios quilombolas e comunidades de pescadores
artesanais de Monte Santo, Canudos, Cansanção, Uauá e outros municípios da região,

com o objetivo de possibilitar a regularização fundiária, dirimir os litígios existentes na
região causados pela grilagem de terra e organizar cursos de formação de lideranças
rurais em direitos humanos e áreas afins, no intuto do fortalecimento da comunidade.

D

ireito e Movimentos Sociais: Interações Dialógicas Acerca da Produção
Jurídica - CONSEPE: 053/2012 de 14/05/2012 - COORDENAÇÃO: Emmanuel
Oguri
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO:
Promover a interação entre os estudantes e professores da UEFS, especialmente do
Curso de Direito, com os Movimentos Sociais de luta pela Terra (MST) e de luta pela
moradia (MSTB) e sindicais, através de ação de educação e assessoria jurídica.

E
F
M

nsino, Pesquisa e Extensão no Núcleo de Prática Jurídica da UEFS - CONSEPE:
076/2019 de 27/06/2019 - COORDENAÇÃO: José Emilliano Laranjeira Pereira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO:

ormação de Auxiliares de Serviços Jurídicos - CONSEPE: 057/2018 de
11/05/2018 - COORDENAÇÃO: Heber Uzun
MODALIDADE: CURSO

ediação popular e Orientação sobre os direitos - CONSEPE: 198/2010 de
17/11/2010 - COORDENAÇÃO: Liliane Nunes M. Ribeiro
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Implementar e difundir a sistemática da Mediação Popular e da orientação
sobre direitos na comunidade acadêmica vinculada à UEFS e em bairros populares de
Feira de Santana, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das autonomias, da
cidadania e da construção da cultura de paz.

T

ecnologia social para o Desenvolvimento Urbano-regional: aplicação no
território de identidade Portal do Sertão - CONSEPE: 088/2013 de 22/07/2013 COORDENAÇÃO: Vanessa da Silva Vieira
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento urbano-regional do Território de Identidade
Portal do Sertão, tendo em vista a implantação de equipamentos comunitários,
expressamente demandados por grupos socialmente organizados na comunidade.

