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Objetivos
1. Efetivação da função social da Universidade, de forma a inserir o estudante na realidade da qual é
parte e estimulá-lo a atuar como profissional-cidadão; 2. Através da extensão universitária, permitir
uma aproximação dos alunos com a Defensoria Pública; 3. Estabelecer um vínculo entre a UFPE e a
Defensoria Pública como uma maneira de assegurar aos estudantes uma extensão universitária e também
contribuir com a Defensoria Pública para a realização dos propósitos dessa Instituição, quais sejam:
promoção da cidadania, garantia dos direitos do cidadão, justiça social, ética, eficiência e eficácia das
ações. Valores que são, indubitavelmente, correspondentes aos anseios da atividade extensionista na
Universidade Pública. 4. Acompanhamento jurídico-processual das demandas apresentadas pelo público
junto à Defensoria Pública; 5. Praticar os conhecimentos adquiridos nas capacitações do projeto e no
curso de Direito, tendo em vista sempre o cunho social; 6. Promover, no ambiente acadêmico, debates
provenientes da experiência nas unidades da Defensoria Pública; 7. Pleitear junto às autoridades
competentes um maior
comprometimento político no fortalecimento da tão nobre Instituição
(Defensoria Pública); 8. Dialogar com a população, ensejando o reconhecimento desta quanto aos seus
direitos e deveres e noções de cidadania, civismo e organização sócio-comunitária; 9. Analisar os
processos judiciais dos presos, informando-os dos trâmites legais pelos quais os processos deles passarão
e realizando a peça processual necessária ao apenado para que a justiça se efetive; 10. Despertar o
interesse da sociedade a respeito da Defensoria Pública, mostrando a sua tamanha importância como
instrumento para efetivar o acesso à justiça.

Resumo
" O projeto se destina à fomentação da consciência cidadã nos jovens pernambucanos, o que será feito
através da realização de encontros em Escolas de Ensino Médio públicas e privadas da Região
Metropolitana de Recife, onde os extensionistas irão trabalhar temas voltados para a participação cidadã
junto aos discentes das escolas que concordarem com nossas visitas. Em suma, os temas tratados nas
escolas serão as bases de Direito Constitucional brasileiro, democracia, direitos fundamentais, corrupção,
formas institucionais e não institucionais de participação política, bases do direito tributário e bases do
sistema eleitoral brasileiro. Com isso, buscar-se-á encorajar a consciência e participação política dos
jovens e chamar a atenção para a carência de temas de formação política e cidadã no currículo do ensino
básico brasileiro. Como escopo, o projeto busca impulsionar, nos ambientes onde exercerá suas
atividades, a construção de uma educação voltada para o desenvolvimento autônomo do aluno, com o fito
de fomentar o senso de responsabilidade social, a partir de uma perspectiva crítica e progressista, que
supere o paradigma da educação convencional e bancária.

