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São quase duas décadas e a atividade-fim da minha carreira profissional sempre foi a 
educação. Desde 2013 faço parte do time acadêmico do nosso grupo institucional e foi 
exercendo a gestão, como coordenadora do curso de direito, que idealizei o Núcleo de 
Cidadania, envolvendo a prática e os estudos a respeito do Sistema Penitenciário Brasileiro. 

O pontapé inicial foi em fevereiro de 2017 em um encontro informal no campus da Cidade 
Acadêmica, com a professora Tânia Mara Nogueira. A docente realizou o convite para 
uma reunião na Fundação Pitágoras com a Helena e após o quarto encontro, de muita 
sintonia acadêmica, fiquei ciente de que Helena era filha do nosso fundador, o professor 
Evando Neiva, e o encontrei nos olhos dela, em um verdadeiro encontro de almas.

Desde 2014 foram realizados vários estudos de viabilidade, reuniões com autoridades 
competentes e parcerias com o poder executivo, Conselho Nacional de Justiça, 
Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça em Minas Gerais, além dos 
órgãos de classe. O Núcleo de Cidadania e a Lei de Execução Penal são um braço 
dos projetos em andamento. A Fundação Pitágoras foi responsável por toda essa fase, 
comprometida em ajudar uma área tão sofrida e minimizando o impacto da crise do 
sistema carcerário, através da educação, transformando a vida das pessoas. 

Colhemos muitos frutos com o projeto piloto aplicado na Faculdade Pitágoras – 
Cidade Acadêmica, em Belo Horizonte. Com toda a comunidade jurídica envolvida 
na causa, conseguimos realizar atividades em sala de aula com as disciplinas 
interdisciplinares e atividades de extensão: desde o vínculo no trote solidário, com 
arrecadação de produtos de higiene pessoal e roupas masculinas para os privados de 
liberdade, até as visitas técnicas guiadas nos presídios e APAC. Na pesquisa científica 
realizamos encontros semanais, coleta de dados qualitativos nos presídios, estudos 
bibliográficos, intercâmbio com professor pesquisador da faculdade federal e, no final 
do semestre letivo, a apresentação de resultados com evento da mostra de pôsteres. 
Nas aulas semanais da prática real, no Estágio Supervisionado III, os alunos receberam 
treinamento pelo professor da disciplina, com foco na Lei de Execução Penal, e 
realizaram acolhimento aos familiares dos sentenciados no Núcleo de Prática Jurídica.

Sinto-me realizada na função e condensei a evolução do Núcleo de Cidadania neste 
documento, fazendo constar na linha do tempo os resultados alcançados até 2018 e 
os próximos passos em 2019. 

Abraço afetuoso, 

Rose Giacomin 

Carta ao leitor
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Núcleo de Cidadania
[Prática e estudos a respeito da Lei de Execução Penal]

Um dos programas mais relevantes da Aliança Brasileira pela Educação se refere à área 
prisional, como forma de contribuição para reverter o ciclo perverso de violência e 
exclusão social que o atual sistema carcerário do nosso país enfrenta. O objetivo é levar 
educação de qualidade para o sistema penitenciário.

[08/06/2017 | Prof. Evando Neiva – Solenidade no lançamento do Núcleo de Cidadania]

O professor Evando é um brasileiro que fez da sua missão de vida melhorar a educação 
do país. Evando é educador, professor de Física, graduado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Atualmente é Presidente do Conselho de 
Administração da Kroton. Dedica sua vida à melhoria da qualidade das escolas públicas 
brasileiras, com foco na educação básica, trabalho que já beneficiou mais de 3 mil escolas 
e 2 milhões de alunos, sem custo para o poder público. Recentemente, lidera ações de 
responsabilidade social para o sistema prisional por meio de programas educacionais que 
promovam a inclusão, o acesso à justiça e a dignidade da população carcerária.
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O Núcleo de Cidadania foi impulsionado em 02/03/2017 e fortalece o aprendizado das 
aulas expositivas de forma transversal, em várias disciplinas e cursos do nosso grupo 
institucional. Envolve a pesquisa científica a respeito do sistema penitenciário, a assistência 
jurídica do condenado, o mutirão de cidadania e o acolhimento dos familiares, com o 
atendimento no Núcleo de Prática Jurídica da unidade. 

O QUE É

Colhemos muitos frutos com o projeto 
piloto aplicado na Faculdade Pitágoras – 
Cidade Acadêmica, em Belo Horizonte. 
Com toda a comunidade jurídica envolvida, 
realizamos atividades em sala de aula nas 
disciplinas interdisciplinares, por meio de 
estímulo à pesquisa científica, atividades 
de extensão e visitas técnicas aos presídios, 
APAC, distribuição de cartilhas e plantões no 
NPJ, nas aulas de Estágio Supervisionado III.

Direito

[Professora Rose Giacomin, Kroton]

[Bruno Lopes e Fátima Souza | Estagiários do 
NPJ na reinauguração da nova sede

[Nova Estrutura]

Fale conosco
E-mail: rosilene.giacomin@kroton.com.br
Web: http://aliancapelaeducacao.com.br

mailto:rosilene.giacomin%40kroton.com.br?subject=
http://aliancapelaeducacao.com.br
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PLANTÕES SEMANAIS

[17/08/2017 | Disciplina: Estágio Supervisionado III]

Desde o pontapé inicial do projeto piloto em 2017, os plantões semanais do Núcleo 
de Cidadania são realizados pelos alunos do 9º período do curso de Direito, com 
monitoramento do professor da disciplina. Nos dias designados são realizados 
atendimentos em mutirão, sendo reservadas salas separadas para o atendimento aos 
familiares dos sentenciados. Nesse primeiro atendimento é realizada uma triagem, o 
aluno coleta dados para dar andamento a uma possível demanda ou realiza acolhimento, 
com a temática da execução penal.



7 RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO NO BIÊNIO 2017-2018

O Núcleo de Cidadania é um 
programa interdisciplinar e transversal: 
ensino, pesquisa, extensão, prática e 
convivência. A partir dos atendimentos 
realizados na prática, encaminhamos 
em tempo real os clientes que 
necessitam de apoio psicológico para 
a Clínica Escola. 

• aproximadamente uma centena 
de acolhimentos, atendimentos, 
distribuição de cartilhas e suporte 
aos familiares;

• mais de 400 alunos envolvidos e 
240 horas/aulas dos professores, 
dedicadas ao projeto piloto até o 
final de 2018.

RESULTADOS

[Plantão semanal jurídico e apoio psicológico]
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[12/09/2017 | Reunião no CNJ com autoridades da Kroton e da Fundação Pitágoras]

Helena Neiva, Presidente da Fundação Pitágoras: Atuar na área prisional é um dos 
principais focos da Fundação Pitágoras. São diversas iniciativas que buscam levar 
educação de qualidade para as unidades prisionais, mitigando a gravíssima crise que o 
sistema atravessa, cuja população é composta em sua maioria por jovens, negros, com 
pouca escolaridade e baixíssimo poder aquisitivo. 

ALIANÇA BRASILEIRA PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO É 
APRESENTADA AO CNJ
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[02/10/2017 | Dr. Antônio Fabrício Gonçalves (presidente da OAB/MG), acompanhado por sua esposa

Prof.ª Anita Zonichenn Matos, ao lado da Prof.ª Tânia Nogueira (Vice-presidente da Fundação Pitágoras) e 

do Prof. Evando Neiva (Presidente do Conselho de Administração da Kroton)]

A Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais oferece apoio institucional e 
contribui para a divulgação do Núcleo de Cidadania em suas unidades físicas. Além de 
disponibilizar gratuitamente o envio das cópias digitais dos processos, por meio da DAAC 
– Departamento de Apoio ao Advogado na Capital (esse setor está localizado em Minas 
Gerais), facilitando o acesso aos documentos pelos alunos e coordenadores do Curso 
de Direito da Faculdade Pitágoras envolvidos nos projetos de assistência jurídica da Lei 
de Execução Penal. 

PARCERIA COM A OAB/MG
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 [25/11/2017 | Presídio Nelson Hungria]

Na Faculdade Pitágoras – Cidade Acadêmica, impulsionamos, em 2017/2 e em 2018, 
a realização de várias visitas técnicas guiadas aos presídios Presídio Nelson Hungria, 
GPA e APAC, em Santa Luzia, com mais de duzentos alunos impactados na extensão 
do Núcleo de Cidadania. Uma verdadeira imersão com a fixação do conteúdo teórico 
das aulas expositivas por meio da conviência com a realidade dos sentenciados no 
cumprimento de pena.

VISITAS TÉCNICAS GUIADAS NOS PRESÍDIOS E APAC
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 [27/11/2017 | Participação do Quarteto no Fórum Nacional de Diretores]

No dia 27 de novembro, centenas de diretores de escolas públicas, municipais e 
estaduais de Minas Gerais se reuniram em um grande evento em Belo Horizonte: o 
Fórum Nacional de Diretores, transmitido ao vivo para todo o País por meio das IES da 
Kroton, que receberam nas unidades diretores das escolas públicas de suas cidades 
para, juntos, assistirem a uma programação rica em conteúdos para a Educação. 
Contamos com uma apresentação musical pra lá de especial: ex-policiais (internos 
em cumprimento de pena do Presídio Nelson Hungria) formaram o Quarteto musical 
e realizaram a sua primeira apresentação no Fórum Nacional de Diretores da ABE.

NO FÓRUM NACIONAL DE DIRETORES, KROTON E 
FUNDAÇÃO PITÁGORAS CELEBRAM RESULTADOS DA 

ALIANÇA BRASILEIRA PELA EDUCAÇÃO EM EVENTO DA 
CONSPIRAÇÃO MINEIRA
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[05 e 06/12/2017 | IES da Kroton mostram em Brasília os avanços conquistados no primeiro ano do Pacto 

Universitário de Educação em Direitos Humanos. Local: CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, Brasília/DF]

As temáticas relativas a esse pacto ampliam as possibilidades de discussão e 
aprofundamento para formação humana dos nossos alunos, tendo em vista da 
função social da IES de comprometer-se em trabalhar a Educação em Direitos 
Humanos de forma transversal, rompendo barreiras atitudinais, principalmente no 
âmbito universitário. Para a Kroton, esse pacto simboliza uma grande oportunidade 
para atuarmos como multiplicadores dos Projetos do Ministério da Educação, em 
especial da SECADI.

ENCONTRO DE UM ANO DO PACTO UNIVERSITÁRIO DE 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
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No final de novembro, o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, 
Cultura da Paz e Direitos Humanos, ou simplesmente Pacto Universitário de Educação 
em Direitos Humanos, completou um ano. Para celebrar, o MEC realizou, nos dias 5 e 6 
de dezembro, o “Encontro de Um Ano do Pacto Universitário de Educação em Direitos 
Humanos”. A Kroton esteve presente, representada por diretores e coordenadores de 
cinco regionais, a fim de apresentar iniciativas implementadas e planos de ação. No 
encontro compartilhamos a metodologia do Núcleo de Cidadania e realizamos a 
distribuição das cartilhas.

Para Rosilene Gomes da Silva Giacomin, o Pacto consolida as ações que as IES da Kroton 
e a própria companhia exercem e que representam suas diretrizes – desconhecidas 
por muitos dos profissionais acadêmicos presentes no Encontro.

Objetivando divulgar as ações de respeito à diversidade e ao enfrentamento do 
preconceito no ambiente universitário, promovemos em dezembro de 2018 um 
grande evento junto ao MEC, gerando continuidade ao compromisso do Pacto 
Universitário. Foi uma oportunidade singular para apresentar os resultados do Núcleo 
de Cidadania e debates em Direitos Humanos. A íntegra do evento está disponível 
em: https://bit.ly/2HvEVKL

“Ressaltei toda a metodologia de trabalho do nosso Núcleo de 
Responsabilidade Social e seu gerenciamento, apresentei o olhar que 
geramos no calouro com o Trote Solidário, falei sobre os valores que 
norteiam a companhia, estendendo-se aos docentes e às equipes 
administrativas por meio da Universidade Kroton, ou seja, ficou claro 
como os Direitos Humanos são tratados de forma transversal por nós. 
Muitos ficaram impressionados e ganhamos um novo olhar sobre a 
companhia”, conta Rosilene. “Voltamos de alma lavada, certos de que 
estamos no caminho certo e cheios de novas ideias para um 2018 ainda 
mais maduro e produtivo.”

https://bit.ly/2HvEVKL
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[13 e 14/12/2017 | 02 e 03/02/2018 | Imagem da sustentação oral dos novos cursos de direito 

da Kroton em 2017, no Conselho Federal da OAB, Brasília/DF]

O Núcleo de Cidadania e a Lei de Execução Penal foram incorporados no principal 
documento do curso de direito, qual seja, PPC – Projeto Pedagógico. Além da 
apresentação por seus representantes para a comissão do MEC no ato de autorização 
dos novos cursos de direito, das visitas in loco, realizamos apresentação no Conselho 
Federal da OAB em Brasília, com distribuição de portfólio da evolução do programa e 
cartilhas aos conselheiros da educação jurídica.

CONSELHO NACIONAL DOS CURSOS DE
DIREITO DA KROTON
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[19 e 20/02/2018 | Conferência Internacional – Novos Rumos na Execução Penal]

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 26 de novembro de 2007, 
o Dia Mundial da Justiça Social é comemorado todo 20 de fevereiro. Trata-se de 
uma forma de reforçar as metas propostas pela ONU voltadas a promover igualdade, 
dignidade e respeito, combatendo pobreza, desemprego, preconceitos e todas as 
formas de exclusão que oprimem e impedem o desenvolvimento das populações.

A Kroton sempre voltou seus esforços nesse sentido e estimula suas IESs a 
trabalharem essas causas localmente. Tanto que, quando se tornaram signatárias do 
Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e 
dos Direitos Humanos, já colecionavam ações em prol dos menos favorecidos, pela 
inclusão e contra preconceitos diversos. 

DIA DA JUSTIÇA SOCIAL PEDE O FIM DAS
BARREIRAS DO PRECONCEITO

O que podemos fazer para ajudar?
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[20/02/2018 | Sede da OAB/MG – Os integrantes da pesquisa científica do Núcleo de Cidadania participaram 

da organização da Conferência Internacional – Novos Rumos na Execução Penal]

Realizamos em Belo Horizonte, nos dias 19 (Auditório da Kroton) e 20 (Sede da OAB/
MG) de fevereiro, a 1ª Conferência Internacional: Novos Rumos na Educação Penal, 
por meio da Kroton e da Fundação Pitágoras. Na ocasião, foram anunciadas todas 
as ações voltadas às questões do sistema prisional, com a presença de autoridades e 
grandes autores de Direito. 

“São inúmeros os detentos que há anos cumpriram suas penas e 
seguem superlotando os presídios, por uma questão de demora 
no andamento dos processos. Pensando nessa população, 
vulnerável e em grande parte sem suporte jurídico (e em seus 
familiares), o nosso Núcleo de Práticas Penais visa atuar”, afirma 
a professora Rose Giacomin.
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[05/04/2018 | Realizamos o lançamento do Trote Solidário na Faculdade Pitágoras – Cidade Acadêmica, 

envolvendo todos os cursos do campus para arrecadação de roupas masculinas]

Semestralmente iniciamos um ciclo acadêmico na jornada de jovens e adultos 
que buscam transformação para suas vidas. Novas experiências e aprendizados 
que levarão consigo, pessoal e profissionalmente. Somos sua atual referência de 
desenvolvimento e é nosso compromisso mostrar o alcance de nossas ações para 
os novos alunos que chegam, evidenciando a transformação social que a IES pode 
promover na comunidade onde está inserida.

A partir desse momento, esses alunos farão parte de uma grande comunidade, e como 
seu ritual de passagem, temos a chance de criar ações sociais engajadoras para o Trote 
Solidário. É também o momento do nosso veterano colocar o conhecimento adquirido 
dentro da IES para transformar vidas, com o apoio do calouro. Um movimento que tem 
o respaldo do Ministério da Educação, pelo Pacto Universitário, demonstrando nosso 
compromisso com ações que acolham de forma não violenta a todos, promovendo o 
respeito à diversidade, cultura de paz e direitos humanos.

TROTE SOLIDÁRIO
Mobilizamos nossa comunidade acadêmica para esse grande momento



18 RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO NO BIÊNIO 2017-2018

[A ação se tornou um Trote Solidário em 2018.1 e arrecadou mais de 2.500 peças, entregues pelos próprios 

alunos em maio de 2018 ao GPA. GPA é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada com o objetivo 

de implantar e administrar o Complexo Penitenciário Público-Privado (CPPP) em Ribeirão das Neves/MG]

No mundo de hoje, uma pessoa solidária se destaca na multidão. Com tantos 
estímulos para focarmos nos nossos próprios problemas e questões, acaba sendo 
“diferente” aquele que lança um olhar com atenção para o outro, reconhece sua 
necessidade e se move para auxiliá-lo, sem questionar ou criar condições para isso.

CELEBRAMOS O DIA MUNDIAL DA SOLIDARIEDADE

O que fazemos pelo outro soma ao que somos
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A solidariedade, que tem parentesco muito próximo com a empatia, é um valor próprio 
do humano, algo que nos caracteriza. E esse é um dos motivos para a mantermos 
sempre em atividade na nossa conduta. Afinal, todos sabemos deste fato: quando 
somos solidários com outras pessoas, isso também nos afeta positivamente.

Agora imagine o impacto de uma ação solidária organizada, que abranja uma ou mais 
salas de aula e envolva a comunidade!

No ambiente acadêmico, as IES têm o potencial de irem longe, conectando muitas 
pessoas solidariamente e sendo (por que não?) um pilar para um dos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)1. 

Então, quando pensamos no trote solidário, podemos conectar as ações ao 10º 
ODS: a Redução das Desigualdades. Nesse sentido, ao expandir as oportunidades 
e as habilidades das pessoas, especialmente dos mais vulneráveis, e combater 
discriminações de todos os tipos, estaremos todos contribuindo para uma grande 
corrente solidária global.

As nossas unidades e polos fazem isso permanentemente. Mas sempre podemos 
fazer mais! Veja o exemplo da Pitágoras de Belo Horizonte/MG – Cidade Acadêmica, 
que criou uma campanha de arrecadação de roupas masculinas para detentos com 
alvará de soltura para visitar familiares ou em regime semiaberto.

“Acabou se tornando um projeto multidisciplinar, com vários cursos 
envolvidos, mas teve início com alunos voluntários do Núcleo de Estudo 
e Pesquisa, de Direito, que trabalhavam em uma linha de pesquisa 
sobre Direitos Humanos e, ao fazerem uma visita técnica, detectaram 
essa demanda no presídio GPA, mantido por uma parceria público-
privada”, conta a então Coordenadora do curso, Rosilene Giacomin, 
hoje Coordenadora do Núcleo de Cidadania da Kroton. “Os que tinham 
familiares distantes não tinham roupas além do uniforme do presídio”. “Os 
alunos percorreram as salas de todos cursos falando da campanha e toda 
a unidade participou, gerando uma compreensão que conseguiu vencer 
o preconceito”, afirma Rosilene.

1 Os ODSs foram estabelecidos pela ONU em 2015, quando divulgou 

a Agenda 2030, que é um plano de ação global voltado à erradicação da 

pobreza, proteção do planeta e garantia de que as pessoas alcancem a paz e 

a prosperidade (saiba mais em: http://www.agenda2030.org.br/).

_______________________________________________________
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[10/04/2018 | Confraternização do Núcleo de Estudo e Pesquisa – NEP em evento semestral]

Através do Núcleo de Prática e de Estudos do Sistema Carcerário Brasileiro, os 
alunos inscritos e aprovados no edital se vincularam para atuar como pesquisadores 
voluntários, com o objetivo acadêmico de realizar iniciação científica com produção 
e registro no ISSN de mostra de banner para lançamento no currículo lattes dos 
integrantes. As linhas de pesquisa são: a Declaração Universal dos Direitos e a 
assistência jurídica no cumprimento da pena; uma análise sobre a efetividade dos 
direitos fundamentais no sistema prisional; a progressão de pena e o controle estatal; 
os desafios da reintegração social no sistema carcerário; da população carcerária e do 
número disponível de vagas; da pobreza e do exercício da cidadania do sentenciado; 
da reintegração social e econômica; do amparo jurídico às famílias dos condenados; 
das mulheres encarceradas e o tráfico de drogas.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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[Professora Marcella Gomes, UFMG]

Resultados: Na pesquisa científica efetivamos encontros semanais, matutinos e 
noturnos, totalizando aproximadamente 60 horas em 2018. Realizamos coleta de 
dados qualitativos nos presídios, estudos bibliográficos, intercâmbio com professor 
pesquisador da faculdade federal e, no final do semestre letivo, a apresentação de 
resultados com evento da mostra de 11 pôsteres publicados, com registro ISSNe.

Buscamos formar um cidadão para atuar de forma contextualizada na resolução de 
questões e de conflitos, comprometidos com a prestação da Justiça. Sopesando o 
fato de tratar-se de uma verdadeira responsabilidade social, com apoio à comunidade.
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[18/04/2018 | “Não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, e não existe 

desenvolvimento social sem Educação”, pontuou Helena Neiva – presidente da Fundação Pitágoras]

No dia 18 de abril a Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) abriu 
sua casa para receber o Fórum de Diretores da Aliança Brasileira pela Educação. O 
evento, promovido pela Fundação Pitágoras, reuniu diretores de escolas públicas 
não apenas presencialmente, mas também acompanhando as palestras em tempo 
real, pela internet, em todo o País. 

Dentre os assuntos abordados, dois temas prevaleceram: a parceria entre escolas 
e empresas, mas sem vínculos comerciais ou assistencialistas. Aqui, a ideia é que 
empresas e escolas troquem informações e vejam o que é possível aproveitar sobre o 
conhecimento em gestão dentro do ambiente escolar. A professora Rose Giacomin 
representou o Núcleo de Cidadania no segundo tema, a respeito dos Direitos 
Humanos, ao lado de autoridades renomadas, objetivando que os Direitos Humanos 
em seu conceito e complexidade fossem compreendidos sem equívocos, lançando 
luz à necessidade de comprometimento e de harmonização entre as pessoas.   

BH SEDIOU O FÓRUM DE DIRETORES DA 
ALIANÇA BRASILEIRA PELA EDUCAÇÃO
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[11 a 15/05/2018 | Aproximadamente 100 alunos do curso de direito participaram do evento] 

Em uma abordagem prática e objetiva 
realizamos a revisão presencial para a 
prova de proficiência, além de reforçar os 
tópicos mais importantes do exame de 
ordem, assessorados pelo nosso time de 
professores pratas da casa e doutrinadores 
renomados. O credencimento dos 
alunos foi realizado através da doação 
de produto de higiene pessoal. Após essa 
fase, realizamos a docação para o Presídio 
Nelson Hungria e para a PIEP.

INTENSIVO PARA PROVA DE PROFICIÊNCIA E OAB
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Durante o semestre letivo estimulamos a 
iniciação científica com encontros semanais 
divididos em dois grupos: matutino e noturno. 
Ao final, coletamos resultados com a defesa de 
11 pôsteres, dos pesquisadores voluntários do 
Núcleo de Cidadania, sendo eles: A Execução 
Penal do Psicopata em um presídio comum, 
A evolução da crise do Sistema Carcerário em 
15 anos, Redução da maioridade penal não 
é a solução, A segregação, delinquência e 
encarceramento das minorias, Implantação 
de empresas dentro de presídios, Direito à 
educação às mulheres privadas de liberdade, 
A (des)igualdade presente na Execução Penal, 
Menores infratores: educação ou prisão?, 

Saúde gestacional de presidiárias, A atuação das organizações criminosas dentro 
dos presídios brasileiros e os condenados que não participam delas, Prisioneiras. 
A professora Tânia Nogueira foi avaliadora da banca examinadora ao lado da professora 
Marcella Gomes da UFMG.

MOSTRA DE PÔSTERES A RESPEITO DA CRISE NO
SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO

Além das defesas, tivemos palestras com as seguintes temáticas: O Futuro da 
Democracia, Shakespeare e o Direito, Clube Empresa no Brasil e no Mundo. 

Resultado: 11 pôsteres apresentados com registro ISSNe e 48 alunos envolvidos no evento.
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[28/06/2018 | Prof. Francisco Menezes ao lado dos alunos que realizaram, no período de férias 

Escolares, uma verdadeira imersão nas linhas de pesquisa, no período de 18 a 28/06/2018]

A pesquisa se justifica pela carência de publicação com dados qualitativos e quantitativos 
sopesando superpopulação nos presídios com um aumento indiscriminado de vagas 
para o cumprimento da sentença sem o controle estatal. Indicadores demonstram 
que, sem oportunidades no mercado de trabalho, os condenados buscam, quando 
são soltos, obter de forma rápida seu próprio sustento (e/ou o de suas famílias) na 
marginalidade, caindo num ciclo interminável de violência, engrossando, assim, o filão 
da criminalidade em nosso país, o que gera um problema de segurança pública.

Nesse curso intensivo de férias buscamos lapidar o conhecimento dos nossos 
pesquisadores em temas de Direitos Humanos e Execução Penal, sendo eles: Castigar 
o próximo: o Direito penal e a construção da cidadania (Prof. Plauto Cavalcante Lemos 
Cardoso); Direitos Humanos: encarceramento em massa (Prof. Deivide Júlio Ribeiro); 
Atuação da Comissão de Direitos Humanos e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(Prof. Gustavo Gomes Machado); Iniciação científica, procedimentos e concepções 
básicas (Prof.ª Ada Magaly Matias Brasileiro) e Pesquisa em Execução Penal e Teoria da 
Pena (Prof. Francisco de Aguilar Menezes).

CURSO INTENSIVO COM DEBATES EM DIREITOS
HUMANOS E A LEI DE EXECUÇÃO PENAL
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[13/08/2018 | Prof.ª Marcella Gomes, pesquisadora da UFMG, lecionou sobre Direitos Humanos e a 

importância da iniciação científica para os nossos pesquisadores do Núcleo de Cidadania]

A professora Marcella possui carreira consolidada. Atualmente é professora adjunta 
na UFMG e desenvolve temas no ensino, na pesquisa e na extensão relativos à: 
Educação Jurídica (crise, metodologias, estudos empíricos sobre o direito, novas 
tecnologias); Sociologia Jurídica (questões de classe, gênero e raça; análise social 
tributária; sociologia do trabalho; administração da justiça); Filosofia do Direito 
(Filosofia Clássica). É também coordenadora da Escola de Formação em Direitos 
Humanos do Programa Polos de Cidadania da FDUFMG; coordenadora de eventos 
do Programa Prunart (FDUFMG); coordenadora das atividades de acolhimento e 
formação feminista interseccional do Coletivo das Rosas da FDUFMG; coordenadora 
do Grupo de Estudos em Igualdade e Discriminação Étnico-Racial da FDUFMG Luísa 
Mahin. Contar com a sua colaboração no Núcleo de Cidadania é somar esforços!

PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS


