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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Propostas de interessados em desenvolver oficinas, atividades artísticas, culturais, educativas
e/ou esportivas nas áreas de Música, Artes Visuais, Dança, Teatro, Cinema e Educação Física, no
âmbito do Convênio 23081 015851/2014-11, entre a Universidade Federal de Santa Maria,
Ministério Público Estadual e Fundação de Atendimento Sócio-Educativo.
PROPONENTE: Alessandra Alfaro Bastos
Curso: Mediação de Conflitos
Email: alebastos@ymail.com
Telefone: 5532208435

Caracterização e justificativa
O curso mediação de conflitos visa ajudar os internos a entender melhor como a ideia de
“direitos humanos” é importante para mudar a situação de desigualdade e intolerância que
vigora em muitos níveis da sociedade brasileira. A mediação popular de conflitos, da mesma
forma, é uma forma de enxergar os problemas sociais de forma construtiva, buscando
alternativas através do diálogo e do respeito aos Direitos Humanos (BRASIL, 2009).
Justificativa
Ninguém nasce preconceituoso – as pessoas é que aprendem a ser preconceituosas ou
violentas, seja em casa ou na comunidade onde vivem. Da mesma maneira, as pessoas podem
ser educadas a enxergar o mundo sem preconceitos e de forma pacifista (BRASIL,2009).
Partindo dessa premissa o curso de mediação de conflitos pretende inserir os princípios da
resolução não-violenta de conflitos na comunidade do Centro de Educação (BRASIL, 2015).
Objetivo
Abordar os elementos básicos da problemática dos direitos humanos e mediação de conflitos,
atividade que integra as ações de política pública do Governo Federal. 4.2. Específicos:
Fomentar a ideia de “direitos humanos” é importante para mudar a situação de
desigualdade e intolerância que vigora em muitos níveis da sociedade brasileira. Perceber os
problemas sociais de forma construtiva, buscando alternativas através do diálogo e do
respeito aos direitos humanos.
Público alvo
Internos e familiares do Centro de Apoio Socioeducativo (Case)
Metodologia (ações previstas)
Ciclo de cinema sobre Direitos Humanos e Mediação de Conflitos.
Fomentar a ideia de “direitos humanos” é importante para mudar a situação de desigualdade e intolerância que vigora em muitos níveis da
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sociedade brasileira.
Perceber os problemas sociais de forma construtiva, buscando alternativas através do diálogo e do respeito aos direitos humanos.
Fomentar a ideia de “direitos humanos” é importante para mudar a situação de desigualdade e intolerância que vigora em muitos níveis da
sociedade brasileira.
Perceber os problemas sociais de forma construtiva, buscando alternativas através do diálogo e do respeito aos direitos humanos.

Benefícios Esperados
Proporcionar através da adoção de uma perspectiva emancipadora, crítica e transformadora da realidade social: que favoreça o processo
de “empoderamento” (protagonismo social e político); que refletindo criticamente a realidade violadora dos direitos, ampliando a
participação política; abordando as dimensões ético-sócio-psicológica e jurídico-política. Promover conhecimento sobre direitos humanos e
mediação popular de conflitos; e estimular o diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular sobre o tema.

Plano de trabalho do bolsista
Auxiliar na organização da seleção dos temas de debates, realizar pesquisa sobre os assuntos a serem debatidos, organizar relatórios,
promover a integração da perspectiva emancipatória com sua área de formação.

Demandas de orçamento (transporte, almoxarifado, etc.)
Material de expediente - R$ 200,00
Transporte - Passagens para o bolsista utilizar o transporte público municipal para deslocamento a Case R$125,00

