
Resumo do Projeto 

Nome do Projeto:OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

 OBJETIVO: Fortificar o Observatório de Direitos Humanos da UFSM com o propósito de promover a 

cidadania e a cultura de Direitos Humanos, tendo como aspectos básicos a universalidade, a 
interdependência e a indivisibilidade dos direitos, através da apropriação do conhecimento, da 
formação acadêmica, da pesquisa, da extensão, da intervenção e da articulação junto às políticas 
públicas, movimentos sociais e sociedade civil organizada. 

 

 METAS QUANTIFICÁVEIS: 
 Atingir um público externo de, aproximadamente, 6000 mil pessoas; 

 Fortalecer sua atuação com os grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social, 
garantindo, pelo menos, uma ação em cada grupo levantado no I Fórum de Direitos Humanos da 
UFSM, a saber: a) Crianças e adolescentes b) População negra c) Indígenas d) pessoa idosa e) Pessoa 
com deficiência f) LGBTQI+ g) Mulheres h) Refugiados i)População em Situação de Rua j) População em 
de Privação de Liberdade k)AVTSM (Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria) 

 Ampliar o número dessas ações e campanhas nos campi de Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e 
Frederico Westphalen. 

 Fortalecer a Educação em Direitos Humanos na Universidade  

 Acompanhamento contínuo das atividades e do Plano de Trabalho das ações de extensão e grupos 
sociais parceiros 

 

ENTREGAS:  
 Manter contato com ONGs, grupos e coletivos que desenvolvam trabalhos no âmbito dos direitos 

humanos como a ONG Igualdade, a Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, 
Coletivo Voe, GAIA - Grupo de Apoio e Incentivo a Adoção, GT de Leitura Inclusiva de Santa Maria 

 Apoiar eventos que dêem maior visibilidade para a temática de Direitos Humanos em Santa Maria e na 
região, como a 6ª Ed. Do Janeiro 27 (evento alusivo a tragédia da boate Kiss), a 1º semana da 
Visibilidade Trans de Santa Maria, o Mês da Consciência Negra da UFSM entre outros. 

 Promover uma calendarização com atividades programadas para as principais datas temáticas dos 
Direitos Humanos no país. 

 Criação de edital de fomento a ações de extensão classificadas no eixo Direitos Humanos e Justiça e 
que contemplem grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social. O edital incentivará a 
participação estudantil , pensando sempre no caráter formativo do aluno e no seu comprometimento 
social. 

 Seguir colaborando para o “Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da 
Paz e dos Direitos Humanos” e auxiliando na criação de seu relatório anual. 

 Amparar o Convênio UFSM – Polícia Federal no que tange às atividades vinculadas ao projeto INSPIRA 
(aproximação de mulheres em privação de liberdade e seus filhos e filhas) e ampliar a participação da 
Universidade no Convênio UFSM - CASE – MP/RS nas atividades socioeducativas com os menores em 
privação liberdade e em semi-liberdade; 

 Manutenção do site do Observatório de Direitos Humanos, com publicação da produção e dados 
mapeados pelos diferentes parceiros; 

 Maior integração com o Observatório de Inclusão da CAED e seguimento da manutenção do 
Observatório Afirme (vinculado ao ODH) como fonte e registro histórico; 

 Relatório do Convênio UFSM- CASE-MP/RS; 

 Relatório do Convênio UFSM- Polícia Federal (INSPIRA); 

 II Fórum de Direitos Humanos da UFSM 

 Política de Igualdade de Gênero 

 Relatório do Observatório de Direitos Humanos da UFSM 2019 

 

JUSTIFICATIVA E BENEFÍCIOS ESPERADOS 

O Observatório de Direitos Humanos tem por princípio incentivar, promover e participar de um 



conjunto de processos formativos que visavam à ampliação da noção e da difusão dos Direitos Humanos na 
UFSM e em Santa Maria. Entendemos os processos como uma série, um conjunto de atividades que se 
desenrolam gradualmente. Por isso, a educação em Direitos Humanos é um procedimento sistemático e 
multidimensional (que ocorre em várias frentes). Como resultado desse processo espera-se os seguintes 
benefícios:  
 

 Articular-se junto à rede de atendimento de Santa Maria e aos movimentos e grupos sociais, para que 
se possa conhecer e acompanhar as demandas na área de direitos humanos e promover um maior 
contato e sinergia com esses agentes; 

 Estruturar e consolidar o Observatório de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Extensão em parceira 
com a CAED com a participação de pesquisadores e extensionistas sobre o tema, além dos movimentos 
sociais; 

 Fomentar a extensão na área de direitos humanos, buscando o envolvimento dos docentes, técnicos e 
estudantes nos convênios já estabelecidos e na criação de novos; 

 Estimular o respeito pela diversidade e pluralidade cultural em todos os âmbitos da universidade; 

 

 

 

 

ALNHAMENTO ESTRATÉGICO – PDI 2016-2026(em ordem de importância) 
Desafio Objetivo 
2 – Educação inovadora e 
transformadora com excelência 
acadêmica 

Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a 
sociedade, com o meio ambiente e com o desenvolvimento 

científico e tecnológico 

3-Inclusão social Disseminar uma cultura ética em relação à inclusão, à diversidade e 
ao meio ambiente. 

  
 

 

PRINCIPAIS ETAPAS/FASES Data de Início Data de Término 

Geração de conteúdo e informações para o site do ODH Janeiro Dezembro 

Manutenção das atividades e convênios desenvolvidos no ano de 2018 Janeiro Dezembro 

Criação de edital para fomentar ações de extensão desenvolvidas na 

área de Direitos Humanos 

Janeiro 
Fevereiro 

Planejamento de ações e elaboração de plano de atividades Fevereiro Abril 

Acompanhamento e suporte das atividades Abril Dezembro 

Organização, divulgação e realização do II Fórum de Direitos 

Humanos 

Julho 
Novembro 

Avaliação das ações Novembro Dezembro 

Elaboração de relatórios finais Dezembro Dezembro 

 

 

PLANO DE APLICAÇÃO                (Em R$ 1,00) 

NATUREZA DA DESPESA R$ UFSM R$ OUTROS: R$ TOTAL 

33.90.14 Diárias R$ 2.746,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.90.30 Material de Consumo R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.90.39 Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.90.36 Serviços de Terceiros: Pessoa Física R$ 0.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL GERAL R$ 40.746,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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