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Passo 1
Identificação
Título:

Cravinas - Prática em direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos

Tipo da ação

Projeto

Edital

FLUEX

Ações vinculadas

Não informado

Unidade geral

Faculdade de Direito

Unidade de origem

Faculdade de Direito

Carga horária

1320h00

Estimativa de Participantes

40

Data de início

09/03/2020

Data de término

17/12/2021

Área Temática

Direitos Humanos

Periodicidade

Bianual

Abrangência

Nacional

Detalhes
Público de Interesse

pessoas que tenham seus direitos humanos violados

Local de realização

faculdade de direito

Divulgação

Não informado

Coordenador

Débora Diniz Rodrigues

Telefone

Não informado

E-mail

d.diniz@anis.org.br

Tem limite de vagas?

Não

Tem inscrições?

Não

Isenção de taxa?

Não

Taxa de inscrição:
Servidores

sem taxa

Alunos

sem taxa

Público externo

sem taxa

Órgãos externos

sem taxa

Outros

sem taxa

Ação curricular?
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Sim
10
Sim
30
40

Passo 2
Órgãos Parceiros
Nome Parceiro

Natureza da Parceria

Anis - Instituto de Bioética

Apoio

Descrição da Ação
Resumo da proposta

O projeto tem como objetivo a prestação de assessoria jurídica em casos de violação de direitos humanos, em
especial, relativos aos direitos sexuais e reprodutivos. O projeto pretende atuar na prevenção de conflitos por meio da
educação em direitos humanos e também buscará solução de conflitos através de conciliação e celebração de
acordos ou atuação em litígios estratégicos cujo o objeto em discussão seja de interesse de grupos sociais que
sofreram violação de seus direitos.

Palavra chave

direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos

Justificativa

A Universidade de Brasília possui reconhecido papel vanguardista, ensino de excelência e atuação marcante no
cenário político-social brasileiro. Essa importante atuação, combinada aos recursos investidos para manter a
instituição, trazem consigo a responsabilidade de produzir conhecimentos e práticas socialmente relevantes, tanto em
forma de produções científicas e teóricas quanto em ações que busquem efetivar e proteger princípios fundamentais
e direitos humanos, principalmente dos grupos mais vulneráveis e que enfrentam diversas formas de precarização da
vida.
Questões relacionadas a violações de direitos humanos em nosso país são constantemente debatidas por
organismos internacionais e na academia. Tais discussões evidenciam a influência de marcadores sociais: gênero,
raça, classe, geração e deficiência como fatores determinantes para uma maior ou menor exposição a tais violações.
Embora o debate teórico tenha suma importância, a urgência de tais demandas tornam necessárias ações práticas
para a prevenção e combate a situações de vulnerabilização das pessoas.
Partindo do reconhecimento integral das necessidades e vulnerabilidades humanas, direitos sexuais e reprodutivos
fazem parte do que se consolida internacionalmente como direitos humanos. O Brasil é signatário de instrumentos
internacionais sobre o tema, como é o caso dos documentos resultantes da Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento que realizou-se no Cairo em 1994, da IV Conferência Mundial da Mulher, ocorrida em
Pequim no ano de 1995. Os dois documentos foram primordiais para a concepção que hoje temos sobre direitos
reprodutivos, além de estabelecer novos paradigmas de atuação estatal sobre a saúde reprodutiva. Apesar de
garantidos no plano normativo internacional e inclusive constitucional brasileiro, o exercícios desses direitos no Brasil
não é pleno e efetivo, e debates sobre sexualidade e reprodução ainda enfrentam intensa resistência.
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Nesse quadro instável, especialmente as mulheres em idade reprodutiva ficam sujeitas a diversas formas de
violações destes direitos, como políticas deficientes de planejamento familiar e proteção à maternidade, e dificuldade
de acesso aos serviços de aborto legal, conforme mostrou estudo sobre tais serviços com resultados publicados em
2016. Acontecimentos mais recentes, como a epidemia de zika e o fortalecimento de grupos que se contrapõem ao
exercício da autonomia das mulheres tomarem decisões sobre sua saúde sexual e reprodutiva, comprovam a
demanda urgente não só de ampliação do debate sobre medidas mais efetivas para a garantia desses direitos como
também da necessidade de que sejam buscadas alternativas de efetivação dessas garantias por meio de litígios. Não
há como a universidade eximir-se de atuar ante a carência enfrentada por quem busca tais garantias.
Instituições do terceiro setor, movimentos sociais e entidades representativas, além das próprias vítimas, buscam
recorrentemente o judiciário para que este se posicione sobre as ações ou omissões que prejudicam a efetivação de
direitos. As atividades de extensão são ferramentas eficazes para engajamento em ações de promoção e defesa dos
direitos humanos de forma contínua e fomentadora de uma cultura para a efetivação destes. Tal processo não
apresenta efeitos instantâneos, depende de uma atuação voltada para educação popular dos grupos em situação de
vulnerabilidade e mais expostos a violações de direitos fundamentais para que a partir disso sejam tomadas decisões
conjuntas sobre quais são os melhores encaminhamentos a serem adotados naquela situação. Ou seja, aqui não se
trata apenas de judicialização das demandas apresentadas, mas de trabalho de construção de conhecimento junto a
estes grupos para a partir desse auto reconhecimento enquanto sujeito de direitos buscar possibilidades para a
promoção, garantia e efetivação deles.
No entanto, o acesso à justiça para garantia de direitos, especialmente coletivos, encontra como obstáculo a falta de
recursos para a contratação de profissionais com formação técnica adequada para suprir essas demandas, ou a
sobrecarga das defensorias públicas que atendem a este setor.
Por isso, o projeto “Cravinas - Prática em direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos” apresenta-se como
uma alternativa de fortalecimento do compromisso cidadão da Universidade com a promoção dos direitos humanos,
por meio de assessoria jurídica para litígios estratégicos em defesa de populações vulneráveis. Além disso, é uma
oportunidade de realizar um trabalho de educação popular para os direitos humanos em parceria com as populações
que passam por violações recorrentes, que se agravam com a falta de suporte direcionado para as suas
necessidades.
Certas da integralidade e complementaridade dos direitos fundamentais, e ainda de que o campo de possibilidades
de demandas judiciais que visam a garantia e a promoção de direitos humanos de minorias, como são as demandas
de direitos sexuais e reprodutivos, necessariamente se interconectam com outras demandas de caráter fundamental,
o projeto pretende estar aberto a pensar estratégias de litígio em conjunto com as comunidades e organizações da
sociedade civil de acordo com as pautas sociais e de direitos humanos que venham a surgir.
A iniciativa mostra-se também proveitosa para a Universidade de Brasília, uma vez que passaria a contar com mais
um projeto onde serão desenvolvidas atividades que conciliam ensino, pesquisa e extensão universitária, oferecendo
aos seus estudantes uma experiência acadêmica diferenciada com uma abordagem inovadora e condizente com os
valores da instituição.
Fundamentação teórica

A proteção dos direitos sexuais e reprodutivos é uma forma de garantia à dignidade plena das mulheres na
sociedade brasileira, o que ainda depende do reconhecimento da autonomia de decisão sobre os seus corpos. Para
a efetividade dos direitos sexuais e reprodutivos é necessária a adoção de uma política pública de saúde que envolva
a promoção da educação sexual de maneira ampla, com preparação de profissionais de saúde que saibam fornecer
orientação solidária, adequada e inteligível a qualquer pessoa, com fornecimento de métodos contraceptivos de
forma gratuita, garantindo a liberdade de escolha das pessoas e observando que a responsabilidade pelo uso de
algum método é de homens e mulheres em igualdade, conforme garantias previstas na Constituição Federal (art. 5, II
e art. 226, § 3º e § 7º) .
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Esse direitos são também direitos humanos e estão respaldados por orientações internacionais como as das
Plataformas de Cairo (1994) e de Beijing (1995) que colocam como ações considerar o abortamento como importante
problema de saúde pública (§ 8.25, Cairo) e a possibilidade de reformar as leis que prevêem medidas punitivas
contra as mulheres que realizam abortamento (§ 106 k, Beijing).
Entretanto, o avanço dessa discussão esbarra na atual prática política estatal cada vez mais sujeita ao avanço de
um fundamentalismo religioso que reduz a discussão da legalidade do aborto à moral religiosa, ameaçando o
princípio democrático da laicidade do Estado. Isto impede a ampliação do debate dos direitos reprodutivos para a
diversidade de grupos e que seja feita dentro dos marcos dos direitos humanos consolidados pela Constituição
Federal e pelas declarações e convenções com as quais o Estado Brasileiro se comprometeu.
Desse modo, o projeto “ “Cravinas - Prática em direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos” busca ser um
espaço de problematização dessas questões e de apoio às mulheres que venham a ter os seus direitos violados.
Objetivos

Oferecer a grupos organizados, entidades da sociedade civil ou indivíduos assessoria jurídica pro bono para litígios
estratégicos em direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos em geral, facilitando o acesso à justiça de
populações vulneráveis e promovendo a cidadania;
Propiciar uma experiência de extensão universitária pautada em engajamento comunitário e responsabilidade social
aos discentes da graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito;
Promover a formação teórico-crítica sobre direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos aos estudantes da
Faculdade de Direito de Brasília, ampliando o debate sobre os temas;
Proporcionar um campo de prática diferenciado onde os estudantes poderão ter experiência integral de ensino,
pesquisa e extensão em direitos humanos, fortalecendo sua formação como profissionais engajados no campo;
Fortalecer a produção de conhecimento socialmente referenciado da Faculdade de Direito da UnB.

Metodologia

Por meio do projeto, pretende-se oferecer a grupos organizados, entidades da sociedade civil ou indivíduos
assessoria e consultoria jurídica em casos em que o bem da vida pretendido seja alvo de discussões sobre direitos
humanos e direitos sexuais e reprodutivos. Para tanto, serão realizadas as seguintes etapas:

1 - Etapa preliminar:
Seleção dos extensionistas (poderão se candidatar estudantes da graduação ou pós-graduação) por meio de análise
de currículo, carta de intenções e entrevista;
Mapeamento e celebração de parcerias com entidades com atuação pautada na defesa de direitos humanos e
direitos sexuais e reprodutivos;
Treinamento inicial das participantes (apresentação do projeto, plano de atuação e linha teórica).

2 - Etapa de execução:
As atividades do projeto serão supervisionadas pelas coordenadoras. As referidas atividades consistirão em:
Formação teórica;
Prestação de consultas, assessoria e orientação jurídica para casos selecionados;
Estudo de casos paradigmáticos;
Elaboração de pareceres e relatórios técnicos;
Produção de peças processuais (iniciais, recursos, atos interlocutórios e pedidos de amicus curiae) para atuação em
casos de litigância estratégica.

3 - Divulgação de resultados para a comunidade acadêmica e externa.
Relação ensino/extensão

Um projeto como o ora apresentado traz como principal característica o estabelecimentos de vínculos entre
universidade e populações socialmente vulneráveis. A proposta, mais do que que uma intervenção, propõe uma
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iniciativa de promoção aos direitos humanos através de um processo pedagógico que se inicia a partir das atividades
de assessoria e consultoria jurídica até a busca de efetivação de direitos fundamentais, seja dando início a processos
ou solicitando o ingresso em processos em andamento como amicus curiae.
As atividades desempenhadas no projeto funcionarão como verdadeiro laboratório social, onde os discentes do
curso de direito da Universidade Brasília colocarão na prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula e
realizarão um trabalho social com grandes possibilidades de impacto positivo aos grupos parceiros. Além disso, o
aprofundamento teórico e o trabalho direto com casos concretos abre inúmeras possibilidades de produção científica,
respeitados os parâmetros éticos a serem observados durante toda a execução das ações a serem desenvolvidas.
Ainda, podemos apontar nesse projeto a oportunidade de um viés duplo de socialização de conhecimento, um com
enfoque popular e o outro direcionado à comunidade científica.
O primeiro é assim caracterizado pois trará possibilidade de levar uma discussão frequentemente restrita ao meio
acadêmico e segmentos sociais específicos para outros espaços além de ter potencial para ampliar a atuação dessas
entidades na busca pela efetivação de direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos no Brasil ao criar a
oportunidade de ampliar uma atuação destas em litígios estratégicos. O trabalho a ser desenvolvido, mais do que
suporte técnico, também terá natureza educativa por ampliar a discussão sobre saúde sexual e reprodutiva e a busca
de ampliação de acesso a estes direitos uma vez que os estudantes terão contato direto com as entidades da
sociedade civil que trabalham com a temática e com as pessoas que são afetadas diretamente nas suas vidas pela
garantia do direito humano em questão.
A socialização de conhecimento perante a comunidade acadêmica poderá ser realizada através de produção
bibliográfica acessível aos diversos públicos que pode ter por base tanto os momentos de formação que devem
ocorrer ao longo do semestre, como por publicações de estudos de casos, desde que resguardado todos os cuidados
éticos.
Instrumentos avaliadores
aplicados ao Público

Não informado
Para a avaliação quantitativa do andamento do projeto, ao fim de cada semestre será elaborado um levantamento da
quantidade de atendimentos realizados, processos protocolados, ingressos em ações já em curso e demais
atividades desempenhadas no período. Serão feitos diálogos com a comunidade participante de modo a uma
reflexão e avaliação coletiva do projeto.

aplicados à Equipe

Para a avaliação qualitativa, serão aplicados questionários junto às extensionistas. A coordenação utilizará os
relatórios e questionários para refletir a sua prática e pensar formas de melhoria.

Informações relevantes

Não informado

Conteúdo programático

Não informado
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Passo 3
Recursos Financeiros
Tem recursos financeiros?

Não

Atividades
Temas e Atividades
1ª Atividade
Atividade

Execução

Descrição

Período

Formação teórica;
Prestação de consultas, assessoria e orientação jurídica para casos selecionados;
Estudo de casos paradigmáticos;
Elaboração de pareceres e relatórios técnicos;
Produção de peças processuais (iniciais, recursos, atos interlocutórios e pedidos de amicus curiae) para atuação em
casos de litigância estratégica.
Anual

Data de início

09/03/2020

Data término

17/12/2021

Carga horária

1320h00

Divisão da carga horária

Anual

Tópicos de programa

Carga Horária

Não informado

Não informado

1.1 Membro Alocado
Nome

Amanda Luize Nunes Santos

CPF

06061315155

Tipo de participacao

Colaborador

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Debora Diniz Rodrigues

CPF

Não informado

Tipo de participacao

Coordenador

Carga horária

48h00

Participante

Ativo

Emissão: 21/09/2020 19:21

SIEX - Sistema de Extensão

Página 7 de 13

Universidade de Brasília
Proposta de Ação de Extensão:

Decanato de Extensão
62514

Nome

Gabriela Rondon Rossi Louzada

CPF

03520738104

Tipo de participacao

Colaborador

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Juliano Zaiden Benvindo

CPF

87111705149

Tipo de participacao

Professor/Coordenador

Carga horária

48h00

Participante

Ativo

Nome

Lívia Gimenes Dias da Fonseca

CPF

30795714874

Tipo de participacao

Colaborador

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Luciana Stoimenoff Brito

CPF

72459280106

Tipo de participacao

Professor Colaborador

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Sinara Gumieri Vieira

CPF

03182149113

Tipo de participacao

Colaborador

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

2º Atividade
Atividade

Controle de Frequência de Membros

Descrição

Atividade criada automaticamente pelo sistema para controlar a freqência de membros do projeto/programa

Período

Anual

Data de início

26/01/2021

Data término

27/01/2021

Carga horária

0h00

Divisão da carga horária

Anual

Tópicos de programa
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Não informado

Não informado

2.1 Membro Alocado
Nome

Alessandra de Araujo Goncalves dos Santos

CPF

05979486151

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Amanda Luize Nunes Santos

CPF

06061315155

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Ana Carolina Lessa Dantas

CPF

60497126389

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Bruna Santos Costa

CPF

02848958146

Tipo de participacao

Membro Externo

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Cecília Rosal Silva

CPF

04871455181

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Clara Frota Wardi

CPF

16068755746

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo
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Nome

Clarissa Lemos Cavalcanti

CPF

04112267118

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Isabela Medeiros Gurgel de Faria

CPF

05359216409

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Jose Vitor Veras dos Santos

CPF

04253601138

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Inativo

Nome

Juliana de Almeida Santana

CPF

05187564161

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Laura Mendonça Chaveiro

CPF

02743163151

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Luciana Alves Rosário

CPF

01641067152

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Maria Eduarda Ferraz Firmo Rodrigues

CPF

03186620198

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo
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Nome

Marina Amaral de Lima

CPF

04343059103

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Milena Sasha Santos Batista

CPF

04783766185

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Natalia Souza Batista

CPF

47539748800

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Ruhana Luciano de Franca

CPF

05397909157

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Thalita Ribeiro da Cruz

CPF

05742873107

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Nome

Vitória de Macedo Buzzi

CPF

08424674910

Tipo de participacao

Aluno Não Bolsista

Carga horária

60h00

Participante

Ativo

Pareceres

Parecer do Coordenador
Data

Emissão: 21/09/2020 19:21

Trata-se de PEAC já aprovado em 2018, proposto pela Profa. Debora Diniz. Não haverá movimentação
financeira externa, mas a planilha orçamentária demonstra aporte de recursos pessoais ao projeto. A
proposta preenche os requisitos formais e possui mérito extensionista. Pela aprovação.
05/03/2020
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Assinatura:

Debora Bonat

Matrícula:

1114441

Parecer do Colegiado

Aprovado pela 189 reunião do Colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Direito.

Data

13/04/2020

Assinatura:

Valeska Fabiana da Silva Nogueira

Matrícula:

1040901

Parecer da Câmara de Extensão

A Câmara de Extensão, em sua 630ª Reunião Ordinária, realizada em 28/04/2020, homologou a proposta
do PEAC "Cravinas - Prática em direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos" (SIEX 62514),
aprovada ad referendum em 22/04/2020, sem movimentação de recursos financeiros e sem ônus
financeiros para o DEX.
Atenciosamente,

Data

Documento assinado eletronicamente por Olgamir Amancia Ferreira, Decano(a) do Decanato de
Extensão, em 11/05/2020, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
11/05/2020

Número da Reunião CEX

Não informado

Assinatura:

Valeska Fabiana da Silva Nogueira

Matrícula:

1040901
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________________________________________________
Débora Diniz Rodrigues
Matricula: 1008234
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