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Coordenador: Paulo Baptista Caruso MacDonald; Alunas: Caroline Maróstica; Mariana Pritsch Steigleder 

 

O Grupo 5 compõe um dos projetos de extensão mais duradouros da Universidade, o Serviço de Assessoria 

Jurídica Universitária (SAJU/UFRGS), tendo como temática os Direitos da Criança e do Adolescente. O G5 busca 

promover, por um viés interdisciplinar, a assistência jurídica e psicológica de seus assistidos, contando em seu quadro 

de integrantes estudantes de direito, advogadas, advogados e psicólogas. Sendo um projeto permanente, o grupo tem, 

atualmente, duas ações com propósitos específicos: o projeto “Educação e Convivência” e o projeto “Um olhar para 

dentro: Direitos Humanos nas relações internas”. O primeiro se trata de uma ação voltada para a rede pública de 

Ensino Fundamental de Porto Alegre, que promove encontros com alunos do quinto ao sexto ano para uma abordagem 

diferenciada do tema bullying escolar – trabalha-se a cooperação, a empatia, o respeito à liberdade do outro e a visão 

de si mesmo perante aos outros. Os encontros são realizados usando como recurso dinâmicas de grupo, para uma 

maior compreensão do assunto pelas crianças. Essa ação ainda busca um diálogo com os profissionais dessa área – o 

grupo entende que um apoio verdadeiro à criança se faz em conjunto com seus educadores. Já o segundo projeto tem 

como público-alvo os próprios integrantes do SAJU. Através de diálogos, dinâmicas de interação e trabalho em grupo, 

a ação busca dirimir e tentar acabar com toda forma de preconceito, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, 

racismo e hierarquização que possam acontecer dentro desse espaço. A ideia é capacitar os “sajuanos” para que 

conheçam os direitos humanos e possam aplicá-los em seu trabalho dia-a-dia, tanto nas demanda judiciais quanto 

extrajudiciais. As atividades serão realizadas, prioritariamente, dentro de cada grupo do SAJU, para que os resultados 

seja, mais efetivos – assim, é possível consultá-los quanto às atividades, podendo-se inclusive buscar ajuda 

profissional dependendo da demanda dos grupos.  
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