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SOBRE O PROGRAMA/PROJETO/CURSO: 

 

O Projeto apresentado traduz o interesse em contribuir para o desenvolvimento de relações 
sociais compatíveis com os princípios e normas relativas aos direitos humanos, sobretudo com a 
promoção de práticas transformadoras de conflitos e efetivamente preventivas de violência, 
especialmente com a prática da mediação popular, forma não adversarial de resolução de conflitos 
e que tem como foco o empoderamento das pessoas e a restauração de vínculos.  
Além disso, o Projeto parte da constatação de que há ainda um significativo abismo entre as 
normas legais referentes aos direitos humanos e a realidade da maioria da população brasileira. 
Dentre as causas de tal situação, pode-se destacar a dificuldade de acesso a informações sobre 
os direitos e os mecanismos de exigibilidade dos mesmos, além da predominância de uma cultura 
adversarial de solução de conflitos. 
Dessa forma, entendendo que a construção de uma nova realidade requer estratégias contínuas 
de fortalecimento da cidadania, ganham relevância iniciativas que contribuam para o 



empoderamento e articulação dos diversos atores sociais responsáveis pela promoção e garantia 
dos direitos humanos. Assim, este Projeto tem por finalidade: i ) formar mediadores populares, 
através da organização de um Curso de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, com carga 
horária de 40 horas (já realizado); ii) implantar um Escritório de Mediação Popular, oferecendo à 
população da periferia da cidade de Feira de Santana os serviços de orientação sobre direitos e 
mediação de conflitos (implantado e em funcionamento no Bairro Irmã Dulce), iii) desenvolver 
ações de orientação sobre direitos mais genéricas, apresentando temas recorrentes na realidade 
do Bairro Irmã Dulce. 
 
 
 
POPULAÇÃO ATENDIDA: (REFERÊNCIA – 2016) – TOTAL - 160 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

1 Comunidade Externa AVIÁRIO 

36 Comunidade Externa BRASILIA 

87 Comunidade Externa CAPUCHINHOS 

10 Comunidade Externa CENTRO 

2 Comunidade Externa CIDADE NOVA 

1 Comunidade Externa CONCEIÇÃO II 

1 Comunidade Externa DISTRITO DE HUMILDES 

1 Comunidade Externa FEIRA VII 

1 Comunidade Externa FEIRA X 

2 Comunidade Externa GABRIELA 

2 Comunidade Externa GEORGE AMÉRICO 

2 Comunidade Externa LAGOA SALGADA 

1 Comunidade Externa MUCHILA 

1 Comunidade Externa QUEIMADINHA 

1 Comunidade Externa SANTO ANTÔNIO 

1 Comunidade Externa SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 

1 Comunidade Externa SENADOR QUINTINO 

2 Comunidade Externa SOBRADINHO 

6 Comunidade Externa TOMBA 

1 Comunidade Externa VIVEIROS 

   
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

 
Na medida em que as(os) bolsistas, ao vivenciarem os atendimentos junto ao Escritório de Mediação Popular, entram 



em contato com problemas jurídicos práticos, o ensino se fortalece, eis que levam para a sala de aula e, para as(os) 
professores de modo geral, diversas dúvidas, além de serem estimulados a estudar cada vez mais os temas mais 
recorrentes, com um intuito de prestar um serviço ainda melhor para a comunidade. 
No que se refere à pesquisa, a atuação no projeto, nos moldes propostos pela Proex, que cobra como atividade final 
para as(os) bolsistas a produção de uma artigo científico, temos um grande estímulo à pesquisa. Ademais, atualmente, 
através da elaboração de planos de trabalho de bolsistas voluntárias, está sendo gestada uma pesquisa empírica e 
qualitativa sobre a atuação do Escritório, com o intuito de fortalecer a integração da pesquisa e da extensão, e, 
prioritariamente, com o intuito de identificar caminhos para a melhoria do serviço prestado pelo Projeto.  
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