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Apresentação

• Programa de Pesquisa e Extensão da Faculdade
de Direito da UFMG.

• Atendimento e orientação jurídica ao público, litigância estratégica
e análise de casos paradigmáticos.

• Desenvolvimento de atividades de natureza teórico-prática
voltadas para formação interdisciplinar.



• Capacitações em Direitos Humanos e suas formas

de proteção em âmbito nacional e internacional.

• Definição de estratégias.

• Identificação de repercussão social e legal de demandas.

• Elaboração de relatórios, pareceres, amicus curiae, pesquisas,

divulgação de campanhas nas redes sociais.

• Eventos e discussões.

Atividades desenvolvidas



Áreas de atuação

• Violência de gênero

• Retificação de nome e gênero

• Direitos dos povos indígenas (povo Krenak)

• Direito à maternidade

• Combate à violência nos meios virtuais

• Acompanhamento de outras demandas individuais.



1. Povo Krenak

• O trabalho desenvolvido com os Krenaks
envolve litigância estratégica e busca por reparações.

• Objetivos da pesquisa:

a) diagnosticar os danos humanos;
b) identificar as consequências jurídicas e as medidas

judiciais/extrajudiciais para reparação;
c) promover a articulação de medidas em atuação conjunta e

estratégica da CdH com órgãos e instituições públicas
competentes.



1.2 Metodologia e Desenvolvimento

• O trabalho foi elaborado a partir de:

a) Visitas de campo às aldeias

a) Questionários

a) Rodas de conversas

a) Observação e diálogo com lideranças

a) Estudos dos processos judiciais em curso, elaboração de
relatórios e intervenção nas discussões de projetos de lei, por
meio de notas técnicas.



1.3 Visita a CIDH

• Integrantes da CdH e o representante do povo Krenak,
Douglas Krenak, foram à Comissão Interamericana de Direitos

Humanos em 25 de maio de 2017, em Buenos Aires, para
participar do 162º Período de Sessões da Comissão e denunciar
violações sofridas pela comunidade.



2. Gênero, Retificação e PL 5555

• Atuação ampla na temática de gênero, tanto na 
perspectiva das violações quanto na perspectiva do reconhecimento 

e respeito às diversidades. 

• A Clínica atua nos casos de retificação de nome e gênero e no 
combate à violência de gênero nas mídias virtuais (fenômeno da 
pornografia não consensual).

• Projeto de Lei 5555/2013 e a recomendação da CdH.



3. Mães Órfãs

• Foco na construção de espaços de autonomia das mulheres em
situação de maternidade vulnerável, por meio da assessoria
jurídica.

• Litigância estratégica no âmbito do direito à maternidade e à
convivência familiar, construção de espaços de autonomia,
desenvolvimento de pesquisas, consolidação de redes de defesa
aos direitos humanos e ao direito à maternidade em Belo
Horizonte.

• Acolhimento institucional compulsório de recém-nascidos
provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade
socioeconômica



4. Aplicativo Aonde Ir

Da Necessidade

 A criação de um mecanismo que proporcione a seu publico alvo uma 
pratica refletida, plural e emancipatória, capaz de criar competências 
para a solução de problemas na promoção dos direitos fundamentais faz-
se imprescindível.

 Reiteradas transgressões e práticas violadoras de direitos ocorrem
devido a ausência de orientação. Por esse motivo, surge a necessidade de
um espaço virtual que proporcione a oportunidade da sociedade civil
conhecer seus direitos e orientação quanto aonde dirigir-se a fim de
receber o devido auxílio.
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O Aplicativo

 O aplicativo fornece apoio na resolução de violações dos
direitos humanos, facilitando o caminho das pessoas
através da informação.

 Já projetado e premiado com o título de trabalho destaque
na Semana do Conhecimento UFMG Luminosidades 2015
– XVIII Encontro de Extensão, sob o título: Inclusão Digital
e Promoção em Direitos Humanos.



Atuação da Empresa Junior
 A elaboração do aplicativo conta com a participação do grupo de 

incubadoras para empreendedorismo da Universidade Federal de 
Minas Gerais.

 A associação   da faculdade de direito com a empresa junior 
contribui na efetivação dos direitos  e pratica da cidadania por 
meio transverso ao judicial

 Lei da Empresa Junior- 13.267/2016:

Art. 5º  A empresa júnior, cujos fins são 
educacionais e não lucrativos, terá, além de outros 
específicos, os seguintes objetivos:[...]

VII - promover o desenvolvimento 
econômico e social da comunidade ao 
mesmo tempo em que fomenta o 

empreendedorismo de seus associados.



Descrição

 Identifica a violação através de um Quiz

 Fornece as informações sobre aonde ir de acordo 
com respostas do usuário

 Fomenta feedbacks/relatos dos acontecimentos, 
expostos na tela inicial do App



Funcionalidades

 Relatos em tempo real
 Quiz
 Integração com redes sociais
 Possibilidade de fornecer estatísticas para estudos 

acadêmicos
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