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INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONEX

PROJETO DE EXTENSÃO – CURSO DE DIREITO
CIDADÃO DEFENSOR

O Projeto de Extensão "Cidadão Defensor" tem como finalidade estimular o seu corpo discente para
a prática da cidadania por meio da transmissão de informações jurídicas às comunidades carentes
de São Luís, bem como, divulgar o trabalho e a importância da Defensoria Pública do Estado no
processo de acesso à Justiça.

JUSTIFICATIVA:
O Projeto Cidadão Defensor tem como finalidade reunir um conjunto de atividades que favoreçam
ao exercício prático do conteúdo teórico, apreendido em sala de aula, proporcionando, assim, ao
discente, a participação em situações concretas, realizadas sob responsabilidade e coordenação do
Instituto Florence de Ensino Superior em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública –
ESDEP/MA.
Há que se frisar que é de suma importância a aplicação prática do aprendizado, sendo certo que, o
trabalho de atendimento jurídico itinerante possibilitará que o aluno utilize o conhecimento teórico
adquirido aplicando-o ao caso concreto, o que resultará numa perfeita integração da ciência do
Direito.
Por outro lado, o desenvolvimento deste projeto, em parceria com a Escola Superior da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, constituirá num relevante trabalho social de ampliação do acesso à
Justiça, considerando-se
que os discentes atuarão como multiplicadores do trabalho da Defensoria, orientando o cidadão a
buscar a prestação jurisdicional através deste importante órgão, infelizmente ainda pouco
conhecido da maioria da população carente.
OBJETIVO GERAL:
 O Projeto Cidadão Defensor tem como objetivo principal prestar atendimento e consultoria
jurídica à população de baixa renda da cidade de São Luís, direcionando as demandas,
quando cabível, para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão favorecendo o acesso à
justiça, no sentido amplo do termo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Proporcionar aos alunos de graduação a visão crítica do Direito, a partir de múltiplas práticas
relacionadas à sua área de formação acadêmica, assegurando a abordagem multidisciplinar;
 Qualificar o aluno do curso de bacharelado em Direito para o exercício profissional,
propiciando-lhe o aprendizado das práticas jurídicas e da ética;
 Desenvolver atividades junto à comunidade de orientação para o exercício da cidadania e
educação para os direitos humanos;
 Divulgar o trabalho da Defensoria Pública do Estado junto à população, informando acerca
de sua existência, finalidade, atribuições e modos de acionamento, enquanto Instituição que
atua em prol da sociedade e na defesa de seus direitos;
METODOLOGIA:
Sua operacionalidade atenderá à união de duas dimensões: a do aprendizado de informações do
campo jurídico e a prática da ação voluntária, e se darão na perspectiva de que as informações
jurídicas, do campo dos Direitos Fundamentais, do Direito de Família, do Direito do Trabalho, entre
outros que integram a grade curricular do curso, serão transmitidas por discentes do curso de
Direito do Instituto Florence de Ensino Superior, regularmente matriculados e devidamente
inscritos a cada ação, acompanhados por um professor/orientador, nas comunidades previamente
definidas, sendo priorizadas as áreas de maior carência.
Antes do atendimento comunitário, os discentes inscritos passarão por um treinamento, através da
Escola Superior da Defensoria Pública do Maranhão.
Após o atendimento comunitário, será realizada uma triagem das demandas e as mesmas serão
encaminhadas para a Defensoria Pública, onde serão distribuídas de acordo com sua competência.
Caberá aos discentes o acompanhamento dos casos em todas as suas etapas e a entrega de
relatórios mensais de acompanhamento para o professor/orientador.
São realizados 04 (quatro) atendimentos itinerantes por ano, divididos por semestre, aos sábados.
PROFESSORA ENVOLVIDA NO PROJETO:
Profa. Me. Ana Maria Marques Ribeiro (Coordenadora)
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