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PROJETO DE EXTENSÃO
Núcleo de Formação Comunitária Direitos da Criança e do Adolescente

COORDENAÇÃO

Coordenador: Daniele Espezim dos Santos
E-mail do projeto: nucleodca@unisul.br

EQUIPE

Professor participante: Darlene Moraes
Extensionista remunerado (bolsista): Lara Colli Botelho

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Criar um espaço acadêmico interdisciplinar de

formação comunitária sobre Direitos da Criança e do Adolescente no
Município de Florianópolis.

Objetivos Específicos: - sistematizar os saberes acerca do Direito da

Criança e do Adolescente a partir de problemas de interpretação e
aplicação da "Proteção Integral".
- estabelecer vínculos com entidades públicas e comunitárias
vinculadas a crianças e adolescentes.

- oferecer encontros sistemáticos para troca de experiências e
formação sobre questões prementes na aplicação da "Proteção
Integral" na comunidade.
- diagnosticar os problemas recorrentes no período e sistematizar seus
elementos, variáveis enfrentamento elaborados no espaço do Núcleo
DCA.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO
ACADÊMICA

Direitos Humanos
UNISUL – Trajano
METODOLOGIA

Metodologia do Projeto.

O Núcleo DCA estabelecerá contato e atuará junto às entidades
comunitárias e públicas: rede de atendimento a crianças, adolescentes
e suas famílias; sistema de justiça envolvendo juízo da Infância e da
Juventude e Ministério Público, com seus profissionais técnicos; e
Conselhos Tutelares.
O Núcleo DCA já conta com atuação de acadêmicos/as dos cursos de
Direito, Psicologia, profissionais egressos da UNISUL de Serviço
Social e Direito, na forma de estudos e debates (revisão bibliográfica,
análise de documentários, escuta-ativa de profissionais da
comunidade) e organização de encontros para troca de experiências e
formação para a comunidade. A previsão é de utilizar os estudos em
encontros regulares quinzenais - mantendo a prática atual; fortalecer
os vínculos para diagnóstico das demandas da rede de atendimento,
do Sistema de Justiça e Conselhos Tutelares no que diz respeito aos
problemas recorrentes de aplicação da "Proteção Integral" a crianças
e adolescentes de Florianópolis (ao menos aqueles problemas que
aparecem, sem prejuízo de se detectar cifras ocultas ou demandas
reprimidas). Em consequência, contar com a atuação de 60 estudantes
por semestre, contemplados com as bolsas provenientes dos recursos

do Artigo 170 CEE/SC na modalidade estudo e do PROAAC para a
sistematização dos dados e análise, bem como para a organização dos
eventos comunitários, relatórios parciais das conclusões das trocas de
experiências e elaboração de textos para sistematização de relatório
final em forma de material teórico acessível e orgânico a serviço da
comunidade afetada pelo Núcleo DCA da UNISUL.

Dia/horário/local de desenvolvimento das atividades do projeto: Encontros
agendados via e-mail, na sala ao lado do auditório, na UNISUL-Trajano (Bloco
A)
Número de vagas para bolsistas de art. 170 por semestre: 60 vagas
Cursos recebidos: Direito, Psicologia e Serviço Social
LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2018-1
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Local

Sala 602A

Horário

17:30 as
18:30

Unidade

Trajano

