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2. APRESENTAÇÃO 

Este documento tem como objetivo central apresentar as atividades desenvolvidas, bem como os 

resultados obtidos pelo PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA DA UFMG na cidade de Dom 

Joaquim/MG, nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, de acordo com as metas estabelecidas 

no Plano de Trabalho. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA DA UFMG 

 

O Polos de Cidadania é um programa transdisciplinar e interinstitucional de extensão, ensino e 

pesquisa social aplicada, criado em 1995, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 

Gerais - UFMG. Com mais de 20 (vinte) anos de atuação, o Polos de Cidadania tem como principais 

objetivos a efetivação dos direitos humanos de pessoas e comunidades em condições diversas de 

vulnerabilidade social e a construção de conhecimento a partir do diálogo entre os diferentes saberes. 

   A atuação do Programa Polos de Cidadania é estruturada a partir dos conceitos de cidadania, 

subjetividade, emancipação, autonomia, reconhecimento e transdisciplinaridade. Estes marcos 

teóricos balizam todos os projetos do programa, que envolvem múltiplas linhas de atuação, a saber: 

atendimento psicossocial e jurídico; realização de cursos, palestras, seminários e capacitações; 

encaminhamento de casos; produção tecnocientífica; pesquisas sociais aplicadas; elaboração e 

encenação de esquetes teatrais populares de rua; assessoria aos movimentos sociais e comunitários, 

bem como a instituições do sistema de justiça; organização e mobilização popular; fortalecimento e 

criação de redes de proteção e promoção dos direitos humanos. 

Com atuação em Belo Horizonte e região metropolitana, Conceição do Mato Dentro, Dom 

Joaquim, Serra da Canastra e outras cidades no estado de Minas Gerais por meio da Educação à 

Distância; o Programa Polos de Cidadania se volta para a emancipação e o fortalecimento de 

autonomias individuais, coletivas e políticas de pessoas e comunidades com histórico de exclusão e 

trajetória de risco. Dentre eles, estão os moradores de vilas e favelas; associações e cooperativas de 

trabalhadores; cidadãos em situação de rua; crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade 

social e, no caso de Dom Joaquim, também todos aqueles afetados pelo empreendimento minerário 
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Minas-Rio. 

Para a execução de suas ações, o Programa Polos de Cidadania utiliza as metodologias da 

pesquisa-ação, do teatro popular de rua e da cartografia social. Tais metodologias são 

qualitativamente diferenciadas e fundamentam-se no relacionamento permanente entre investigações 

e atuação social, com entrecruzamento e retroalimentação de seus resultados. 

A característica marcante, presente em todas as metodologias empregadas pelo Programa, é o 

envolvimento ativo da própria comunidade por meio de uma atuação horizontal e emancipadora, com 

o objetivo de reduzir os índices de desigualdade e risco sociais, bem como fortalecer a cidadania e a 

autonomia dos sujeitos de direitos, tanto individuais quanto coletivos, envolvidos nesse processo. 

 

2.2. POLOS DE CIDADANIA DOM JOAQUIM 

A atuação do Programa Polos de Cidadania na cidade de Dom Joaquim foi instituída a partir de 

um convite feito pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais – CIMOS, do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e pela Promotoria de Justiça da Comarca de Dom 

Joaquim (PJCCMD), tendo como metas criar, acompanhar e orientar ações comunitárias focadas em 

educação, proteção e efetivação de direitos humanos, bem como fortalecer as redes locais que 

busquem a valorização da cidadania nas suas múltiplas formas de expressão. 

Com atuação desde agosto de 2017 no município de Dom Joaquim e seus distritos, a abordagem 

do Programa Polos de Cidadania se dá por meio de intervenções junto aos conflitos socioambientais 

ocorridos na região, com foco nas pessoas e comunidades afetadas pelo empreendimento minerário 

Minas-Rio, atuando na organização e mobilização popular e na elaboração e realização de pesquisa-

ação com as pessoas e comunidades envolvidas. 

Para além desta abordagem, a equipe do Programa Polos de Cidadania Dom Joaquim também 

promove orientação sociojurídica aos cidadãos das comunidades e aos seus respectivos grupos 

familiares sobre temas diversos, especialmente aqueles relacionados à regularização fundiária e 

servidão minerária, realizando o encaminhamento de casos para os serviços de atendimento ao 

cidadão (públicos e privados), órgãos competentes e entidades parceiras, quando necessário. 

Uma preocupação e investimento também constante da equipe junto às comunidades afetadas 
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pelo empreendimento minerário diz respeito ao fortalecimento de redes de proteção dos direitos 

humanos, contando com uma frequente articulação com diversos apoiadores formais e não formais, 

institucionais ou não. 

Outra frente de trabalho desenvolvida no município é o desenvolvimento e ampliação da rede de 

proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, objetivando especialmente o desenvolvimento 

de ações que valorizem o protagonismo juvenil e suas autonomias, tendo como eixo complementar o 

fomento a projetos locais em diferentes áreas do conhecimento, como cultura, esporte e lazer, social, 

meio-ambiente, educação, infância e juventude, direitos humanos, dentre outras. 
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3. APRESENTAÇÃO 

 

META 1 - DESENVOLVER UMA METODOLOGIA E UM RECURSO TÉCNICO PARA A 

SISTEMATIZAÇÃO DAS DEMANDAS E NECESSIDADES LOCAIS, BEM COMO AS 

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E INICIATIVAS LOCAIS DE 

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. 

 

1.1 Elaboração de 01 diagnóstico com o mapeamento e articulação das lideranças comunitárias 

(formais e informais); 

 

Por meio da articulação dos diferentes atores e lideranças comunitárias, o Programa Polos de 

Cidadania estrutura uma atuação em rede de solidariedade para enfrentar as vulnerabilidades, ameaças 

e riscos, por meio de uma reflexão crítica do contexto social, visando construir soluções possíveis e 

efetivas.  

Contatos diários, reuniões, levantamentos informais e diagnósticos são meios utilizados pelo 

Programa Polos de Cidadania para construir o mapeamento das lideranças comunitárias. O convênio 

pactuado estabelece a construção de 01 (um) mapeamento de lideranças comunitárias. 

Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 foram realizadas 06 (seis) atividades relacionadas 

a essa meta porém ainda não concluímos o mapeamento de lideranças. 

                 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Mapeamento de 

Lideranças 
10/08/2017 Contatos 01 

 
01 

Mapeamento 
 
 

Mapeamento de 
Lideranças 

 
11/08/2017 

 
Contatos 01 

Mapeamento de 
Lideranças 

28/09/2017 Contatos 01 
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Mapeamento de 
Lideranças 

29/08/2017 Contatos 01 

Total Parcial 04 

    Tabela referente à meta 1.1 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

                 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Mapeamento de 

Lideranças 
22-01-2018 Atualização 01  

01 
Diagnóstico 

 
 

Mapeamento de 
Lideranças 

23-01-2018 Atualização 01 

Total Parcial 02 

  Tabela referente à meta 1.1 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

 

Meta 1.1 AGO - OUT 

 
 

NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total 
realizado 
desde o 

início das 
atividades 

Mapeamentos 
de lideranças 
comunitárias 

Meta 

POLOS- 
CMD 

04 
02 

06 06 00 01 

 

  Tabela resumida referente à meta 1.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 
 

1.2 Elaboração de 01 diagnósticos com o levantamento de reivindicações, demandas e propostas 

da comunidade; 

 
Uma das técnicas utilizadas pelo Programa Polos de Cidadania para identificar as diferentes 

demandas, anseios e expectativas da população dos locais de abrangência de sua atuação é a elaboração 

de diagnósticos. Quando o Programa Polos de Cidadania é convocado para atuar em um determinado 

caso, um pequeno diagnóstico é produzido, no intuito de levantar as impressões e os desejos das 
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comunidades envolvidas no tocante a cada caso. 

No convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania estipulou-se a realização de 01 (um) 

diagnóstico. Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, 56 (cinquenta e seis) atividades ligadas 

ao cumprimento desta meta foram realizadas, resultando na produção de 01 (um) diagnóstico sobre o 

município de Dom Joaquim. 

                 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Articulação 
Atingidos 

03/08/2017 Reunião 01 

 
 

01 
Diagnóstico 

 
 

Estudo 
Preliminar 

03/08/2017 Reunião 01 

CMDCA - CMD 
 

04/08/2017 
 

Reunião 01 

Conhecimento do 
campo de atuação 

09/08/2017 Visitas 01 

Mapas de Dom 
Joaquim 

11/09/2017  Pesquisa 01 

Mapas de Dom 
Joaquim 

12/09/2017 Pesquisa 01 

Mapas de Dom 
Joaquim 

13/09/2017 Pesquisa 01 

Pesquisa de 
Campo 

15/09/2017 Entrevista 01 

Pesquisa de 
Campo 

18/09/2017 Entrevista 01 

Tratamento dados 18/09/2017 
Sistematiza

ção 
01 

Pesquisa de 
Campo 

19/09/2017 Entrevista 01 

Pesquisa de 
Campo 

 
20/09/2017 

 
Entrevista 01 

Bibliografia 09/10/2017 Leitura 01 

Pesquisa de 
Campo 

18/10/2017 Entrevista 01 
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Bibliografia 
19/10/2017 

 
Leitura 01 

Pesquisa de 
Campo 

19/10/2017 Entrevista 01 

Sistematização 20/10/2017 Transcrição 01 

Sistematização 23/10/2017 Transcrição 01 

Pesquisa de 
Campo 

23/10/2017 Entrevista 01 

Bibliografia 24/10/2017 Leitura 01 

Pesquisa de 
Campo 

24/10/2017 Visita 01 

Pesquisa de 
Campo 

25/10/2017 Visita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

26/10/2017 Escrita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

27/10/2017 Escrita 01 

Pesquisa de 
Campo 

31/10/2017 Entrevista 01 

Total Parcial 25 

    Tabela referente à meta 1.2 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

                 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 

Pesquisa de 
Campo 

 
01/11/2017 

 
Entrevista 01 

 
01 

Diagnóstico 
 
 
 

Pesquisa de 
Campo 

06/11/2017 
 

Dados 01 

Pesquisa de 
Campo 

07/11/2017 
 

Dados 01 

Pesquisa de 
Campo 

08/11/2017 
 

Dados 01 

Pesquisa de 
Campo 

09/11/2017 
 

Entrevista 01 
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Elaboração de 
Diagnóstico 

16/11/2017 
 

Escrita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

17/11/2017 
 

Escrita 01 

Bibliografia 
20/11/2017 

 
Leitura 01 

Pesquisa de 
Campo 

21/11/2017 
 

Visita 01 

Sistematização 
22/11/2017 

 
Transcrição 01 

Discussão 
23/11/2017 

 
Reunião 01 

Capacitação 
24/11/2017 

 
Racismo 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

27/11/2017 
 

Escrita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

28/11/2017 
 

Escrita 01 

Pesquisa de 
Campo 

28/11/2017 
 

Dados 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

01/12/2017 Escrita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

04/12/2017 
 

Escrita 01 

Pesquisa de 
Campo 

05/12/2017 
 

Visita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

06/12/2017 
 

Escrita 01 

Bibliografia 
12/12/2017 

 
Fichamento 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

14/12/2017 
 

Escrita 01 

Pesquisa de 
Campo 

14/11/2017 Dados 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

15/12/2017 
 

Escrita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

18/12/2017 
 

Escrita 01 

Elaboração de 
Diagnóstico 

19/12/2017 
 

Escrita 01 
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Elaboração de 
Diagnóstico 

20/12/2017 
 

Escrita 01 

Sistematização 25/01/2017 Transcrição 01 

Total Parcial 26 

  Tabela referente à meta 1.2 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

Meta 1.2 AGO - OUT 

 
 
NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total 
realizado 
desde o 

início das 
atividades 

Diagnóstico Meta 

POLOS- 
CMD 

25 
26 

51 51 01 01 

  Tabela resumida referente à meta 1.2 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 
 

1.3 Desenvolvimento de 01 Sistema de registro e monitoramento das violações de direitos e 

iniciativas locais de cidadania e direitos humanos. 

 
O Programa Polos de Cidadania não realizou ações referentes a essa meta. 

                 

Meta 1.3 AGO - OUT 
 

NOV - JAN 
Total de 

atividades no 
semestre 

Total realizado 
desde o início das 

atividades 
Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 01 

  Tabela resumida referente à meta 1.3 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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META 2 – REALIZAR AÇÕES VISANDO AO FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE 

REDES DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE DOM 

JOAQUIM, ASSIM COMO DESENVOLVER, EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES, 

ATORES CHAVES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E MORADORES INTERESSADOS DE DOM 

JOAQUIM, UM PLANO DE AÇÃO COMPARTILHADO, QUE FOQUE A PROTEÇÃO, A 

GARANTIA E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES (ENFOQUE DELIMITADO DURANTE A PRIMEIRA CONSULTA 

PÚBLICA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM); 

 

Para o desenvolvimento de suas ações no município de Dom Joaquim, o Programa Polos de 

Cidadania se propôs a elaborar Planos de Ação Compartilhados, visando à articulação de suas ações 

com as instituições parceiras, com o objetivo de construir e promover mecanismos de diálogos, 

expressão e de atuações coletivas e comunitárias, fomentando a troca de saberes em seu processo de 

atuação. Considerando a complexidade das ações, bem como o elevado número de demandas a serem 

trabalhadas no município, é fundamental a atuação em conjunto do Programa Polos de Cidadania 

com a sociedade, bem como as demais instituições locais formais e informais. Ressaltamos que a 

abrangência destas ações específicas potencializa a forma de compreender e de lidar objetivamente 

com os problemas e as demandas presentes na sociedade de Dom Joaquim.  

Os Planos de Ações Compartilhados já foram implementado no município por meio da 

elaboração e publicação dos editais de chamamento de projetos, que possuem como foco norteador 

nesse ações de proteção às crianças e adolescentes da região, assim como o fortalecimento e a criação 

de redes comunitárias de garantia, proteção e efetivação de seus direitos humanos. A escolha por esse 

foco de atuação foi resultado de uma consulta pública realizada com os membros da sociedade civil de 

Dom Joaquim ao longo dos encontros promovidos e durante o Seminário de Lançamento do PROAP 

Central.  

A segunda meta pactuada no convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania trata do 

fortalecimento e da construção das redes de proteção aos Direitos Humanos na região de Dom 

Joaquim, atividade indispensável em regiões de vulnerabilidade social. Nessas condições, não se 
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observa a efetivação plena dos direitos, uma vez que as dificuldades enfrentadas pelas instituições 

responsáveis por efetivá-los são complexas. Acredita-se que a limitação do acesso à justiça e à 

informação são fatores que agravam as situações de vulnerabilidade social e de violação de direitos 

fundamentais. Sendo assim, a construção de redes proporciona uma participação mais ampla dentro 

dessas zonas, nas quais é possível atender às diversas demandas, tais como: violação aos direitos das 

crianças e dos adolescentes, violências de gênero, conflitos com o Poder Público, questões fundiárias, 

conflitos intrafamiliares, dentre outros. Essa meta foi dividida em cinco unidades, a saber: 

 

2.1. Realização de encontros para construção dos Planos de Ação Compartilhados 

Para que ocorra a construção dos Planos de Ação Compartilhados é necessária a realização de 

reuniões e encontros, nos quais as demandas de Dom Joaquim poderão ser levantadas e debatidas de 

forma horizontal e participativa. Os espaços para reuniões são fundamentais para a articulação entre as 

instituições, comunidades e atores sociais, em prol da construção coletiva de ações que busquem a 

formação do capital social e a transformação de aspectos precários da realidade do município. 

O presente convênio estipulou a realização de 06 (seis) encontros para a construção dos Planos de 

Ação Compartilhados. Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, foram realizados 03 (três) 

encontros para a construção de Planos de Ação Compartilhados, que resultou na construção do terceiro 

edital, denominado, Edital-01-2017 PROAP, publicado em junho de 2017. Os projetos aprovados 

nesse edital serão viabilizados no ano de 2018. 

             

 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Discussão 

Interinstitucional 
sobre o Processo 
de Compras do 

PROAP 

01/09/2017 
 

Encontro 01  
06 - 

Encontros 
 

Relatoria do 
Encontro   

11/09/2017 
 

Escrita 01 
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Encontro 15/09/2017 Eleição 01 

Total Parcial 03 

 Tabela referente à meta 2.1 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

               

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Fórum Gestor – 

Validação do 
Edital 

24/01/2018 Reunião 01 
 

Total Parcial 01 

  Tabela referente à meta 2.1 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

 

Meta 2.1 AGO - OUT 
 

NOV - JAN 
Total de 

atividades no 
semestre 

Total realizado 
desde o início das 

atividades 
Meta 

POLOS- 
CMD 

03 
01 

04 03 06 

           Tabela resumida referente à meta 2.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

2.2. Elaboração dos Planos de Ação Compartilhados 

A metodologia de elaboração de Planos de Ação Compartilhados estabelece que após a 

construção do grupo e a definição de um objetivo de ação conjunta é necessária à sistematização da 

demanda e a produção do planejamento das ações a serem desenvolvidas, bem como os efeitos 

esperados na realidade social. 

O convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania prevê a elaboração de 01 (um) Plano de 

Ação Compartilhado. Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, nenhum Plano de Ação 

Compartilhado foi elaborado e publicado por meio do Edital PROAP em Dom Joaquim. O trabalho 

realizado em torno desta meta, também vem sendo desenvolvido por meio da realização de 13 (treze) 

atividades realizadas para o alcance da meta, ou seja, a construção de um Edital – PROAP em Dom 

Joaquim. 



 
 
 
 
 
 

18 de 44 
 

 
 

Avenida João Pinheiro, nº 100, Prédio 01, 6º andar – Centro – Belo Horizonte, MG / CEP: 30.130-180 
Tel.: (31) 3409-8637 / 3409-8638 – E-mail: secretaria@polosdecidadania.com.br – Site: www.polosdecidadania.com.br 

 
 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Apresentação dos 
Editais – PROAP 

24/08/2017 Treinamento 01 

 
 

1 (um) Plano de 
Ação 

Compartilhado 

Planejamento 25/08/2017 Reunião 01 

Alinhamento 
Parceiros  

25/08/2017 Reunião 01 

Análise dos 
Projetos  

28/08/2017 Treinamento 01 

Fórum Gestor 
Projetos 

30/08/2017  Reunião 01 

Edital de 
Representantes 
do Fórum Gestor  

04/09/2017 
Edital, 

convocação e 
divulgação 

01 

Fórum Gestor 
05/10/2017 

 
Contato 01 

Total Parcial 07 

Tabela referente à meta 2.2 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 

Fórum Gestor 
 

10/01/2017 
 

Contato 01 

 
1 (um) Plano de 

Ação 
Compartilhado 

Edital PROAP 
18/01/2017 

 
Escrita 01 

Edital PROAP 
19/01/2017 

 
Escrita 01 

Edital PROAP 
22/01/2017 

 
Revisão 01 

Encontro Fórum 
Gestor 

23/01/2017 
 

Produção 01 

Encontro Fórum 
Gestor 

24/01/2017 
 

Produção 01 

Total Parcial 06 

Tabela referente à meta 2.2 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 
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Meta 2.2 AGO - OUT 
 

NOV - JAN 
Total de 

atividades no 
semestre 

Planos de ações 
compartilhados 
desenvolvidos 

Meta 

POLOS- 
CMD 

07 
 

06 13 00 01 

            Tabela resumida referente à meta 2.2 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

2.3. Encontros de Acompanhamento de Execução do Plano de Ação Compartilhado 

Após a elaboração do Plano de Ação Compartilhado é necessário o acompanhamento do seu 

processo de execução com o objetivo de verificar o cumprimento das ações e metas pactuadas. Para 

tanto, serão realizadas reuniões entre os grupos e instituições parceiras visando à avaliação 

quantitativa e qualitativa das ações desenvolvidas. 

O convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania prevê a realização 06 (seis) encontros 

de acompanhamento da execução do Plano de Ação Compartilhado. Nos meses de agosto de 2017 a 

janeiro de 2018, nenhum encontro de acompanhamento e avaliação foi realizado. 

 

Meta 2.3 AGO - OUT 

 
 
NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total de 
encontros no 

semestre 

Total 
realizado 
desde o 

início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 00 06 

Tabela resumida referente à meta 1.3 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

2.4. Identificação e realização de parcerias e apoiadores 

No convênio estabelecido com o Programa Polos de Cidadania ficou pactuada a realização de 

30 (trinta) reuniões durante o período de três anos. Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, 

foram realizadas 06 (seis) reuniões com a comunidade, entidades, setores da sociedade civil, 

instituições e grupos organizados de Dom Joaquim e outras localidades que possuem membros que 
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desenvolvam ações ligadas à temática do Programa Polos de Cidadania no município, com o objetivo 

de estabelecer novas parcerias e consolidar novos apoiadores. 

 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

estipulada 

Prefeitura 07/08/2017 Agendamento 01 

30 Reuniões 

Prefeitura 
18/08/2017 

 
Reunião  01 

Secretaria de 
Turismo 

25/08/2017 
 

Reunião 01 

Escolas 
18/09/2017 

 
Reunião 02 

Total Parcial 05 

Tabela referente à meta 2.4 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Secretaria de 
Assistencial 

Social 

14/11/2017 
 

Reunião 01 
 

30 Reuniões 
 
 
 

Bloco de 
Carnaval- 

Violência Contra 
a Mulher 

15/01/2017 Reunião 01 

Total Parcial 02 

  Tabela referente à meta 2.4 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

 

Meta 2.4 AGO -OUT 

 
 

NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total de 
encontros no 

semestre 

Total 
realizado 
desde o 

início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

05 
02 

07 06 06 30 

Tabela resumida referente à meta 2.4 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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2.5. Articulação das entidades comunitárias e instituições parceiras apoiadoras 

O Programa Polos de Cidadania tem como uma de suas metas o trabalho de articulação entre as 

lideranças da comunidade, com o objetivo de construir relações horizontalizadas e coextensivas. O 

Programa Polos de Cidadania também se articula com movimentos sociais diversos e pretende, a partir 

deste vínculo, efetivar a luta pela garantia e proteção aos direitos humanos, contribuindo para a 

construção de políticas públicas em benefício da população. Para tal fim, o Programa Polos de 

Cidadania mobiliza, promove e realiza encontros e assembleias populares e comunitárias, 

audiências públicas, fóruns para a articulação das entidades comunitárias e instituições parceiras e 

apoiadoras, discutindo assuntos de relevância para as comunidades. 

O presente convênio estipulou a articulação, promoção e realização de 12 (doze) eventos desse 

tipo. Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, 06 (seis) eventos foram realizados. 

 

Ação Data 
Tipo de 

atividade 
Total de 
atividade 

Meta 
estipulada 

Jassém 
 

29/08/2017 
 

Audiência 
Pública em 

01 

12 Eventos 

Alvorada de 
Minas 

 
03/10/2017 

 

Reunião 
Pública 

01 

Dom Joaquim 
04/10/2017 

 
Reunião 
Pública 

01 

Total Parcial 03 

 

Tabela referente à meta 2.5 entre os meses de agosto a outubro e 2017 

 

 

Ação Data 
Tipo de 

atividade 
Total de 
atividade 

Meta 
estipulada 

CMI 
11/12/2017 

 
Licenciamento  01 

12 Eventos 
CMI 

22/12/2017 
 

Licenciamento  01 
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CMI 26/01/2018 Licenciamento 01 

Total Parcial 03 

Tabela referente à meta 2.2 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

 

Meta 2.5 AGO -OUT 

 
 
NOV -JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total de 
encontros no 

semestre 

Total 
realizado 
desde o 

início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

03 
03 

06 06 06 12 

Tabela resumida referente à meta 2.2 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

2.6. Participações em comissões e instâncias de participação popular 

O Programa Polos de Cidadania participa de diversas instâncias comunitárias de participação 

popular que discutem problemas e reivindicações dos moradores, além de se envolver na 

organização e construção de projetos elaborados junto a essas comissões, como oficinas, cursos, etc. 

A partir de uma perspectiva horizontal, ativa e crítica, a atuação do Programa Polos de 

Cidadania nesses espaços gera a realização de uma série de acompanhamentos. Deste modo, o presente 

convênio estabeleceu a participação em 1 2  (doze) encontros. Nos meses de agosto de 2017 a 

janeiro de 2018,  não foram encontros e participações. 

 

Meta 2.6 AGO - OUT 

 
 

NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total de 
encontros no 

semestre 

Total 
realizado 
desde o 

início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 00 12 

Tabela resumida referente à meta 2.6 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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2.7. Auxílio na Criação de Fluxos de Trabalho Compartilhados 

Tendo em vista o isolamento existente entre algumas instituições que lidam com os 

problemas sociais, entendemos que a construção de fluxos de trabalho compartilhados pode 

contribuir para ações mais efetivas no processo de acompanhamento e enfrentamento das violações de 

direitos. O objetivo é socializar boas práticas que promovam maior efetividade quando um fluxo de 

trabalho compartilhado é estabelecido. 

O convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania estipula a criação de 01 (um) fluxo de 

trabalho compartilhado. Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, o Programa Polos de 

Cidadania estabeleceu nenhum fluxo de trabalhos compartilhado, porém totalizou 04 (quatro) 

atividades com esse objetivo.   

 

Ação Data 
Tipo de 

atividade 
Total de 

atividade 
Meta 

estipulada 
Secretaria de 
Assistencial 

Social 

17/10/2017 
 

Reunião 01 1  Fluxos de 
trabalho 

compartilhado 
 Total Parcial  

Tabela referente à meta 2.7 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 
Bloco de 
Carnaval 

16/01/2018 
Plano de 

Comunicação 
01  

1  Fluxos de 
trabalho 

compartilhado 
 
 

Bloco de 
Carnaval 

17/01/2018 Reunião 01 

Total Parcial  

  Tabela referente à meta 2.7 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 
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Meta 2.7 AGO - OUT 

 
 
NOV - JAN 

Total de 
atividades no 

Semestre 

Auxílio na criação 
de Fluxo de 
Trabalho 

Compartilhado 

Meta 

POLOS- 
CMD 

01 
03 

04 00 01 

Tabela resumida referente à meta 2.7 durante os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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META 3 – INCENTIVAR E FORTALECER PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO POPULAR 

O Programa Polos de Cidadania busca a efetivação dos direitos humanos auxiliando a 

comunidade na organização de suas necessidades, demandas e anseios, por meio do diálogo e do 

exercício da participação popular. O Programa Polos de Cidadania trabalha o exercício da autonomia e 

dos direitos nas relações individuais e coletivas da população. As ações da equipe buscam estimular a 

compreensão de direitos, deveres e a necessidade de emancipação dos atores sociais, bem como da 

própria comunidade, com o propósito de ampliar o acesso à justiça, à condições sociais e econômicas 

mais equânimes e de organização, tendo como finalidade uma inclusão efetiva. 

As ações ligadas às assessorias aos movimentos sociais e comunitários previstas foram: 

 

3.1. Realização de Eventos Ligados à Proteção e Educação de Direitos Humanos e 

Promoção da Cidadania 

Para promover o aprofundamento do conhecimento sobre os direitos humanos e a efetivação da 

cidadania, o Programa Polos de Cidadania também atua por meio da realização de fóruns, eventos 

culturais, encenações de esquetes teatrais, campanhas públicas, oficinas lúdicas, dentre outros. 

No convênio estabelecido com o Programa Polos de Cidadania, ficou estipulado a realização de 

3(três) eventos ligados à proteção e promoção dos Direitos Humanos. No mês de agosto de 2017 a 

janeiro de 2018, o Programa Polos de Cidadania realizou 01 (um) evento de promoção dos Direitos 

Humanos.   

 

Ação Data 
Tipo de 

atividade 
Total de 

atividade 
Meta 

estipulada 
Trupe – São José 

da Ilha 
30/09/2017 Apresentação 01 

03 Eventos 
 

Total Parcial 01 

Tabela referente à meta 3.1 entre os meses de agosto a outubro de 2017 
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Meta 3.1 AGO - OUT 

 
NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Eventos no 
semestre 

Total de eventos 
realizado desde o 

início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

01 
 

00 01 01 01 03 

  Tabela resumida referente à meta 3.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

3.2.  Realização de Mutirões para mobilização popular em torno de temas de interesse da 

comunidade 

O Programa Polos de Cidadania, por meio da organização e da mobilização popular, atua em 

defesa e proteção dos interesses da comunidade. A estratégia do mutirão é  utilizada pelas equipes do 

Programa Polos de Cidadania, tanto para auxiliar na visibilidade de uma determinada demanda, como 

para promover maior envolvimento e mobilização dos interessados acerca de questões e dilemas 

vivenciados pelas comunidades, possibilitando que ações coletivas se efetivem como resoluções 

práticas de um problema. Foram pactuados a relização de 02 (dois) mutirões.  

Durante os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, o Programa Polos de Cidadania não 

realizou nenhum mutirão, haja vista que não houve situações que demandassem este tipo de ação. 

 

Meta 3.2 AGO - OUT 

 
NOV - JAN 

Total de 
atividades 

desde o início 
das atividades 

Mutirão Meta 

POLOS- CMD 00 
 

00 00 00 02 

Tabela resumida referente à meta 3.2 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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META 4 – ASSESSORIA AOS MOVIMENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E 

COMUNITÁRIOS 

 

Na busca pela efetivação dos Direitos Humanos, o Programa Polos de Cidadania orienta, auxilia 

e assessora as comunidades, grupos, coletivos e movimentos sociais no processo de sistematização, 

divulgação e encaminhamentos de suas demandas e necessidades.  

As metodologias participativas adotadas pelo Programa Polos de Cidadania priorizam o diálogo, as 

pessoas e o exercício da participação popular como ações centrais para a construção coletiva da 

cidadania. Valorizar e estimular o exercício da autonomia, da emancipação e do reconhecimento das 

pessoas e/ou coletividades que estão em situação de vulnerabilidade e/ou estejam sofrendo violações 

dos seus direitos são eixos norteadores de nossa atuação.  

As assessorias aos movimentos sociais e comunitários previstas foram: 

 

4.1. Produção de conteúdo e de instrumentos de reivindicação popular 

Ao adotar a metodologia da “Pesquisa-Ação”, o Programa Polos de Cidadania constrói 

permanentemente conhecimentos e repensa a sua própria atuação. A perspectiva de ação e produção de 

conhecimento se dá de maneira interdisciplinar, levando em conta o diálogo entre os diversos saberes 

envolvidos.  

O método de trabalho adotado tem por finalidade aprimorar e qualificar o processo de construção 

e exteriorização das reivindicações e demandas da população. Dentre os instrumentos utilizados para 

reivindicação popular estão notas públicas, ofícios, abaixo-assinados, estatutos, etc.  

No convênio firmado, ficou definida a produção de 24 (vinte e quatro) conteúdos e de 

instrumentos de reivindicação popular. 

Entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, a equipe do Programa Polos de Cidadania 

produziu 01 (um)  instrumentos de reivindicação popular, a saber: 
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Ação Data 
Tipo de 

atividade 
Total de 

atividade 
Meta estipulada 

Violação do 
Direito das 
Mulheres - ata 

18/01/2018 Escrita 01 
24 instrumentos 

de 
reinvindicação 

popular 

Violação do 
Direito das 
Mulheres - ata 

19/01/2018 Revisão 01 

Total Parcial 02 

Tabela referente à meta 4.1 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

 

Meta 
4.1 

AGO - OUT 

 
 

 
NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total de 
instrumentos 

de 
reinvindicação 

popular no 
semestre 

Total de 
instrumentos de 
reinvindicação 

popular 
realizados desde o 

início das atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
02 

02 01 01 24 

 Tabela resumida referente à meta 4.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

4.2. Divulgação das ações na comunidade 

O Programa Polos de Cidadania realiza a divulgação de suas ações na comunidade por meio de 

inúmeras formas, como por exemplo: a) Apresentações teatrais da Trupe a Torto e a Direito; b) 

Produção e distribuição de cartilhas de orientação, cartazes, folders e outros instrumentos utilizados 

para a comunicação de eventos; c) Realização de assessoria de imprensa e d) Divulgação permanente 

nas redes sociais. Foram pactuados a realização de 50 (cinquenta) divulgações. 

Durante o mês de agosto de 2017 a janeiro de 2018, foram realizadas 04 (quatro) divulgações 

dos seguintes eventos: 
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Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 
Meta 

Estipulada 

Campanha FIA 26/11/2017 Divulgação 01 

 
50 

Divulgações 
 
 
 

Agencia Pública 13/12/2017 Entrevista 01 

Festa de São 
Sebastião 

15/01/2017 Divulgação 01 

Controle 
Transparente 

25/01/2017 Divulgação 01 

Total Parcial 04 

Tabela referente à meta 4.2 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

 

Meta 4.2 AGO - OUT 

 
NOV - JAN 

Total de 
divulgações no 

semestre 

Total de 
divulgações desde 

o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
04 

04 04 50 

Tabela resumida referente á meta 4.2 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

4.3. Formulação de 40 projetos culturais, de esporte e lazer 

O Programa Polos de Cidadania, em parceria com a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais 

pactuaram a aprovação, execução e acompanhamento de quarenta projetos destinados à área urbana 

de Dom Joaquim e seus distritos. Os temas dos projetos são: cultura, esporte, turismo, educação, 

direitos humanos, lazer dentre outros ligados às temáticas sociais visando prioritariamente alcançar 

as crianças e os adolescentes do município. Entretanto, no que se refere a esta meta, é relevante 

registrar que existe uma distinção no que concerne à orientação, elaboração e formulação dos 

projetos e àqueles que efetivamente serão implementados e terão o acompanhamento na sua 

execução. De agosto de 2017 a janeiro de 2018 não houveram atividades referentes a essas metas. 
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Meta 
4.3 

AGO - 
OUT 

 
 

NOV - 
JAN 

Total de 
atividades 

nesse 
semestre 

Total 
realizado 
desde o 

início das 
atividades 

Total de 
projetos 

implementados 
no semestre 

Total de 
projetos 

implementados 
desde o início 
das atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 00 00 10 

Tabela resumida referente à meta 4.3 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018  

 

4.4. Auxílio na produção de intervenções culturais, esportivas e de lazer na comunidade. 

O Programa Polos de Cidadania tem como um de seus objetivos o desenvolvimento do Capital 

Social e Humano. As intervenções culturais, esportivas e de lazer possuem um enorme potencial de 

aglutinar diferentes setores da comunidade, possibilitando trocas de experiências e saberes. Utilizando 

de metodologias participativas e lúdicas, as intervenções buscam, por meio do protagonismo dos 

grupos da comunidade, a construção de ações que visem despertar a população para temáticas 

ligadas aos direitos humanos, à transformação social e à  busca por maior autonomia da comunidade 

e dos envolvidos no processo. 

O convênio estabelece a realização de 04 (quatro) intervenções culturais, esportivas e de lazer 

no perímetro urbano de Dom Joaquim e seus distritos. Durante os meses de agosto de 2017 a 

janeiro de 2018, o Programa Polos de Cidadania não realizou ações referentes a essa meta logo que 

os parceiros prioritários para o desenvolvimento desta ação são os proponentes dos projetos 

referenciados na meta 4.3. 

 

Meta 4.4 AGO - OUT 

 
 

 NOV - JAN 

Total de 
intervenções no 

semestre 

Total de 
intervenções 

desde o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 04 

Tabela resumida referente à meta 4.4 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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4.5. Realização de reuniões para a avaliação coletiva e comunitária das ações desenvolvidas 

O Programa Polos de Cidadania, por meio da realização de reuniões e fóruns de discussão busca 

promover o aprofundamento do conhecimento e a percepção dos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos nas comunidades. Utilizando de metodologias participativas, são realizadas avaliações 

coletivas e comunitárias das ações desenvolvidas na busca por um retorno das ações, com o objetivo 

de aprimorar o trabalho que vem sendo realizado, de modo a construir novos saberes e 

conhecimentos por meio do diálogo, da interação e do fortalecimento dos vínculos entre os agentes 

envolvidos com a realidade de Dom Joaquim. 

No convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania está prevista a realização de 04 

(quatro) reuniões para a avaliação coletiva e comunitária das ações desenvolvidas. Nos meses de 

agosto de 2017 a janeiro de 2018, nenhuma reunião de avaliação foi realizada. 

 

Meta 4.5 AGO - OUT 

 
NOV - JAN 

Total de reuniões 
de avaliação no  

semestre 

Total de reuniões 
de avaliação desde 

o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 04 

Tabela resumida referente à meta 4.5 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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META 5 – REALIZAR CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS NO INTUITO DE 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE, DOS PARCEIROS 

ENVOLVIDOS NO PROJETO E DAS COMUNIDADES DE DOM JOAQUIM EM GERAL 

 
O Programa Polos de Cidadania tem como um de seus principais objetivos a realização de 

cursos, palestras, seminários e capacitações nos âmbitos municipal, estadual e federal, que possibilitem 

a disseminação das metodologias do Programa, fundamentadas nos pilares da pesquisa, ensino e 

extensão universitária para a efetivação dos direitos humanos. 

A promoção de ações de capacitação permanente da equipe e dos parceiros envolvidos no 

projeto é um dos objetivos gerais do Programa Polos de Cidadania. Por esse motivo, algumas ações 

foram estipuladas para o desenvolvimento dessa meta, a saber: 

 

5.1. Realização de cursos para o público interno e externo ao Programa Polos 

O Programa Polos de Cidadania realiza atividades para o público externo, de modo a fomentar a 

compreensão de direitos e deveres e o estímulo à emancipação de grupos sociais com histórico de 

exclusão e trajetória de risco. O objetivo é qualificar o trabalho realizado, bem como possibilitar a 

interlocução entre os conhecimentos acadêmicos e a realidade vivenciada nos locais onde o Programa 

Polos de Cidadania atua. 

Aliado a esse trabalho, utiliza-se da metodologia de construção de esquetes teatrais, com o 

objetivo de abordar ludicamente situações complexas e dolorosas da vida. 

Ao todo, 06 (seis) cursos foram previstos, sendo que entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 

2018 foi realizados um cursos.  

 

Ação Data 
Tipo de 

atividade 
Total de 

atividade 
Meta 

estipulada 
Oficina de 
Cartografia 

03/10/2017 Oficina 01 
06 Cursos 

Total Parcial 01 

Tabela referente à meta 5.1 entre os meses de agosto a outubro de 2017 
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Meta 5.1 AGO - OUT NOV - JAN 

Total de 
atividades 

no 
semestre 

Total de 
cursos e 
esquetes 

teatrais no 
semestre 

Total cursos e 
esquetes teatrais 
desde o início das 

atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

01 00 01 01 01 06 

Tabela resumida referente à meta 5.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

  

5.2. Realização de apresentações em faculdades, congressos e seminários pertinentes ao tema 

do convênio. 

O Programa Polos de Cidadania participa ativamente de atividades acadêmicas, cujos temas 

tenham relação com o trabalho desenvolvido por meio de seus projetos, possibilitando a disseminação 

das pesquisas realizadas e dos conhecimentos acumulados durante os seus 20 anos de atuação.  

O Programa Polos de Cidadania incentiva seus membros a participarem de eventos, no intuito de 

ampliar a divulgação do trabalho realizado e também de aumentar a reflexão crítica sobre as ações e 

atividades do Programa Polos de Cidadania nos locais onde atua. Foram pactuados 06 (seis) cursos e 

esquetes teatrais a serem realizadas em Dom Joaquim. 

No período de agosto de 2017 a janeiro de 2018, não foram realizada ações referentes a esta meta. 

 

Meta 5.2 AGO - OUT 

 
 

NOV - JAN 

Total de 
apresentações no 

semestre 

Total cursos e 
apresentações 

desde o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 06 

     Tabela resumida referente à meta 5.2 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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5.3. Realização de seminários ligados à proteção dos Direitos Humanos e promoção da 

Cidadania 

O Programa Polos de Cidadania busca realizar atividades que visam ao diálogo entre as 

demandas surgidas no decorrer do trabalho e o conhecimento produzido na universidade, tendo como 

foco a proteção dos Direitos Humanos e a promoção da Cidadania. 

O convênio com o Programa Polos de Cidadania contempla a realização de 01 (um) 

seminário. No período de agosto de 2017 a janeiro de 2018, um (um) seminário foi realizado. 

 

Ação Data 
Tipo de 

atividade 
Total de 

atividade 
Meta 

estipulada 
Seminário de 
Lançamento 

04/09/2017 Planejamento 01 

01 Seminário 

Seminário de 
Lançamento 

05/09/2017 Planejamento 01 

Seminário de 
Lançamento 

06/09/2017 
 

Planejamento 01 

Seminário de 
Lançamento 

11/09/2017 Cartaz 01 

Seminário de 
Lançamento 

12/08/2017 
 

Produção 01 

Seminário de 
Lançamento 

14/09/2017 
 

Produção 01 

Seminário de 
Lançamento 

14/09/2017 
 

Convites 01 

Seminário de 
Lançamento 

15/09/2017 
 

Divulgação 01 

Seminário de 
Lançamento 

19/09/2017 
 

Divulgação 01 

Seminário de 
Lançamento 

20/09/2017 Orçamentos 01 

Seminário de 
Lançamento 

21/09/2017 Convites 01 

Seminário de 
Lançamento 

25/09/2017 Produção 01 

Seminário de 
Lançamento 

26/09/2017 Orçamentos 01 
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Seminário de 
Lançamento 

27/09/2017 
 

Divulgação 01 

Seminário de 
Lançamento 

28/09/2017 
 

Divulgação 01 

Seminário de 
Lançamento 

29/09/2017 
 

Divulgação 01 

Seminário de 
Lançamento 

30/09/2017 
 

Entrevista – 
Rádio 

01 

Seminário de 
Lançamento 

30/09/2017 
 

Produção 01 

Seminário de 
Lançamento 

02/10/2017 Seminário 01 

Seminário de 
Lançamento 

05/10/2018 Ata - Escrita 01 

Total Parcial 20 

Tabela referente à meta 5.3 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

 

Meta 5.3 AGO - OUT 

 
 

NOV - JAN 

Total de 
seminários no 

semestre 

Total de 
seminários desde 

o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

20 
00 

01 01 01 

Tabela resumida referente à meta 5.3 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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META 6 - REALIZAR ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS E SOCIOJURÍDICO E 

ENCAMINHAMENTOS 

A meta 07 estipulada no Plano de Trabalho do convênio prevê a realização de 150 (cento e 

cinquenta) atendimentos psicossociais e sociojurídicos aos moradores de Dom Joaquim durante o 

tempo de vigência das atividades.  

Os principais temas desta meta estão relacionados à regularização e negociação fundiária, 

instituição de servidão administrativa e minerária, violações de direitos, violações dos direitos de 

crianças e adolescentes, restauração de vínculos e encaminhamento de casos aos órgãos competentes e 

entidades parceiras, quando necessário. 

Lembramos que os dados pessoais e os detalhes dos atendimentos são sigilosos. 

 

6.1. Orientação psicossociais e sociojurídica 

Entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 foi realizado 01 (um) atendimentos pela 

equipe do Programa Polos de Cidadania. Cabe ressaltar que os dados pessoais e os detalhes dos 

atendimentos são sigilosos. 

 

Ação Data 
Total de 

atividade 
Meta 

estipulada 
Atendimento 
Sociojurídico 

07/08/2017 
 

01 
48 

Atendimentos  
Total Parcial 01 

Tabela referente à meta 6.1 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

 

Meta 6.1 AGO - OUT 

 
NOV - JAN 

Total de 
atendimentos no 

semestre 

Total de 
atendimento 

desde o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

01 
00 

01 01 48 

Tabela resumida referente à meta 6.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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7 - ENCAMINHAR CASOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

(PÚBLICOS E PRIVADOS), ÓRGÃOS COMPETENTES E ENTIDADES PARCEIRAS 

QUANDO NECESSÁRIO 

 
7.1. Encaminhamentos de casos 

A meta prevista no item 7 do Plano de Trabalho foi a realização de 2 0  (vinte) 

encaminhamentos de casos para órgãos competentes e entidades parceiras, não passíveis de serem 

resolvidos por meio da mediação e/ou da orientação psicossocial e sociojurídica. 

Sabe-se que muitas vezes a mediação não se apresenta como a metodologia mais adequada 

para a resolução de alguns conflitos. Em inúmeros casos, o caminho a ser percorrido para se atender a 

determinadas demandas passa ao largo da mediação e da orientação psicossocial e sociojurídica. De 

todo modo, tal metodologia não deixa de ser útil e eficaz devido sua proposta de resolução participativa 

dos envolvidos nos conflitos. É por meio do atendimento pautado em técnicas de mediação que se 

pode, muitas vezes, ter uma compreensão mais profunda e complexa de determinados casos, o que 

certamente possibilita um encaminhamento e um acompanhamento mais qualificado e eficaz dos 

atendidos. 

No tocante ao cumprimento desta meta, não foram realizados encaminhamentos entre os meses 

de agosto de 2017 a janeiro de 2018  

 

Meta 
7.1 

AGO 
- 

OUT 

 
NOV 

– 
 JAN 

Total de 
atividades 

nesse 
semestre 

Total de 
atividades 

desde o 
início das 
atividades 

Total de 
encaminhamentos 

produzidos no 
semestre 

Total de 
encaminhamentos 
produzidos desde 

o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 00 00 20 

                       Tabela resumida referente à meta 7.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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META 8 – REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DIAGNÓSTICAS E AVALIATIVAS 

PARTICIPATIVAS 

A sexta meta pactuada tem por objetivo a realização de pesquisas diagnósticas e avaliativas 

participativas, no intuito de potencializar a produção e o compartilhamento do conhecimento 

construído a partir das vivências e do diálogo entre os diferentes saberes junto à população. 

 

8.1. Elaboração e Implantação de Projeto de Pesquisa. 

A realização de pesquisas científicas configura-se como uma importante ferramenta para 

sistematizar e compartilhar o conhecimento construído no âmbito do Programa Polos de Cidadania. 

 Busca-se, assim, por meio do aprofundamento teórico, contribuir para a construção e ampliação 

do conhecimento acerca dos direitos humanos e dos contextos e realidades nos quais as ações são 

desenvolvidas. 

 Foi prevista a elaboração de 01 (um) projeto de pesquisa. Entre os meses de agosto de 2017 a 

janeiro de 2018, a equipe não concluiu nenhum projeto de pesquisa no período de descrição 

deste relatório.  

 

Meta 8.1  AGO - OUT 

 
 

NOV - JAN 
Total de 

atividades 
nesse 

semestre 

Total de 
projetos de 
pesquisa no 

semestre 

Total de 
projetos de 

pesquisa 
desde o 

início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 00 01 

                         Tabela resumida referente à meta 8.1 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

8.2. Produção de Artigos 

Todas as pesquisas e ações de extensão do Programa Polos de Cidadania objetivam a produção de 

artigos científicos. Os artigos são um modo de reflexão crítica dos acontecimentos e/ou contextos de 

violação de direitos humanos, por meio dos quais é possível contribuir para a construção do 

conhecimento acerca das situações existentes nas comunidades em que o Programa Polos de Cidadania 
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está envolvido. 

O convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania estabeleceu a redação de 02 (dois) 

artigos. No período de agosto de 2017 a janeiro de 2018 não foi produzido artigo.  

 

Meta 8.2 AGO - OUT 

 
 

NOV - JAN 
Total de 

atividades 
nesse 

semestre 

Total de 
artigos 

produzidos 
no semestre 

Total de 
artigos 

produzidos 
desde o 

início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 00 02 

Tabela resumida referente à meta 8.2 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

8.3. Produção de Relatórios 

As pesquisas e ações de extensão do Programa Polos de Cidadania geram relatórios específicos. 

O relatório é um modo de registro crítico de acontecimentos e/ou contextos de violação de direitos 

humanos, por meio do qual é possível informar e gerar uma melhor compreensão acerca das situações 

nas quais o Programa Polos de Cidadania atua. Foram pactuados a produção de 03 (três) relatórios.  

O convênio firmado com o Programa Polos de Cidadania estabeleceu a produção de 03 (três) 

relatórios. Entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, nenhum relatório foi concluído.  

 

Meta 8.3  
AGO - OUT 

 
NOV - JAN 

Total de 
atividades 

nesse 
semestre 

Total de 
relatórios 

produzidos 
no semestre 

Total de 
relatórios 

produzidos 
desde o início 

das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 00 00 00 00 03 

Tabela resumida referente à meta 8.3 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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8.4. Envio de Artigos Para Congressos. 

O envio de artigos para a apresentação em eventos acadêmicos é uma forma de compartilhar o 

conhecimento produzido no âmbito do Programa Polos de Cidadania com outros estudiosos, 

pesquisadores, comunidade acadêmica e sociedade civil, contribuindo para a reflexão crítica no 

processo de enfrentamento das violações dos direitos humanos. 

Não foram realizadas atividades referentes a essa meta no período de agosto de 2017 a janeiro de 

2018 . 

Meta 8.4 AGO - OUT 

 
NOV - JAN 

Total de artigos 
enviados para a 
apresentação  no 

semestre 

Total de artigos a 
serem enviados 

desde o início das 
atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 03 

Tabela resumida referente à meta 8.4 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 

8.5. Apresentação de trabalhos em congressos. 

O Programa Polos de Cidadania incentiva à equipe a realizar apresentações de trabalhos em 

congressos, fóruns e seminários que abordem a temática relacionada à promoção e efetivação dos 

direitos humanos, dentre outros temas correlatos com o objetivo de disseminar os conhecimentos 

produzidos pelo Programa Polos de Cidadania em suas ações. 

Pelo convênio firmado, estabeleceu-se o número de 02 (duas) apresentações, sendo que nos meses 

entre agosto de 2017 a janeiro de 2018, o Programa Polos de Cidadania não realizou apresentações 

prevista nessa meta. 

Meta 8.5 AGO - OUT 

 
 

NOV - JAN 

Total de artigos 
para a 

apresentação no 
semestre 

Total de artigos 
para a 

apresentação 
desde o início das 

atividades 

Meta 

POLOS- 
CMD 

00 
00 

00 00 02 

Tabela resumida referente à meta 8.5 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 
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4. OUTRAS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS 

DO PROGRAMA POLOS EM DOM JOAQUIM 

Durante o período compreendido entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, a equipe do 

Programa Polos de Cidadania desenvolveu diversas outras ações, que serão descritas aqui como 

atividades-meio, voltadas ao alcance dos objetivos propostos no cronograma de execução do Programa 

Polos de Cidadania, previsto no Plano de Trabalho.  

Essa etapa do relatório descreve as ações/atividades necessárias para realizar as metas acordadas, 

relacionando-se diretamente com as atividades-fim pactuadas. 

A seguir, serão apresentadas as referidas ações/atividades que somam um total de 46 (quarenta e 

seis) que foram desenvolvidas entre agosto de 2017 a janeiro de 2018: 

 

 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 

Reunião de Equipe 
01/08/2017 

 
Planejamento  01 

Reunião - Polos 
02/08/2017 

 
Articulação 01 

Visitas 
08/08/2017 

 
Espaço 01 

Reunião de Equipe 
14/08/2017 

 
Organização 01 

SIEX 
15/08/2017 

 
Cadastro  01 

SIEX 
16/08/2017 

 
Cadastro 01 

Seleção de 
Estagiários 

17/08/2017 
 

Edital 01 

Equipamentos 
18/08/2017 

 
Compras 01 

Documentos  
21/08/2017 

 
Contatos 01 

Seleção de 
Estagiários 

22/08/2017 
 

Edital 01 
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Seleção de 
Estagiários 

22/08/2017 
 

Publicação 01 

Seleção de 
Estagiários 

25/08/2017 
 

Divulgação 01 

Seleção de 
Estagiários 

30/08/2017 
 

Divulgação 01 

Reunião de Equipe 04/09/2017 Alinhamento 01 

Equipamentos 05/09/2017 Compras 01 

Seleção de 
Estagiários 

15/09/2017 
 

Divulgação 01 

Seleção de 
Estagiários 

20/09/2017 Avaliação 01 

Capacitação 
22/08/2017 

 
Reunião 01 

Seleção de 
Estagiários 

27/09/2017 
 

Entrevista 01 

E-mails 
04/10/2017 

 
Respostas 01 

Documentos 11/10/2017 Administrativo 01 

Reunião de Equipe 
16/10/2017 

 
Planejamento 01 

Reunião de Equipe 
30/10/2017 

 
Alinhamento 01 

Total Parcial 22 

Tabela referente ao item 9 entre os meses de agosto a outubro de 2017 

 

 

Ação Data 
Tipo de 

Atividade 
Total de 

Atividade 

Espaço 
10/11/2017 

 
Organização 01 

Reunião de Equipe 13/11/2017 Planejamento 01 

Espaço 
14/11/2017 

 
Organização 01 
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Documentação 
29/11/2017 

 
Organização 01 

Reunião de Equipe 08/10/2017 Planejamento 01 

Recepção de 
Estagiários 

09/10/2017 Reunião 01 

Relatório de 
Atividades 

09/10/2017 Produção 01 

Relatório de 
Atividades 

10/10/2017 Produção 01 

Documentos 10/10/2017 Organização 01 

Reunião de 
Estagiários 

10/10/2017 Treinamento 01 

Continuidade 11/10/2017 Ofício 01 

Estagiários 11/10/2017 Capacitação 01 

Reunião de Equipe 12/10/2017 Administrativo 01 

Reunião de Equipe 15/10/2017 Planejamento 01 

Continuidade 16/10/2017 Ofício 01 

Capacitação 19/10/2017 Leitura 01 

Reunião de Equipe 22/10/2017 Alinhamento 01 

Equipamentos 22/10/2017 Instalação 01 

Relatório de 
Atividades 

25/10/2017 Produção 01 

Documentação 25/10/2017 Protocolo 01 

Reunião de Equipe 26/10/2017 Planejamento 01 

Reunião de Equipe 30/10/2017 Planejamento 01 

Reunião de Equipe 31/10/2017 
Oficina de 
Imagem 

01 
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Plano de 
Comunicação 

31/10/2017 Planejamento 01 

Total Parcial 24 

Tabela referente ao item 9 entre os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018 

 

Meta 8 AGO - OUT 
 

NOV - JAN 
Atividades 

realizadas no 
semestre 

Total desde o 
início das 
atividades 

POLOS- CMD 22 
24 

46 46 

                           Tabela resumida referente ao item 9 entre os meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018 

 


