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PROJETO DE EXTENSÃO DAS FACULDADES  

MAGSUL 
 

( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

1. Título: Ciclo de Debates sobre a Mulher 

 

Área temática: Direitos Humanos 

 

Data: 08/03/16 

 

Reconhecendo os avanços ocorridos no Brasil nas duas últimas décadas, o desafio que se 

coloca para a efetivação da cidadania das mulheres refere-se à necessidade de diminuir a 

distância entre o importante progresso legislativo e o efetivo acesso à justiça, em especial 

no que diz respeito à violência baseada no gênero. A Lei Maria da Penha tem recebido 

repercussão positiva na sociedade brasileira, no entanto, existe uma grande parcela da 

comunidade que desconhece a legislação pertinente, e com isso não consegue efetivar os 

direitos e garantias previstos na lei. Além disso muito se tem falado nesse tipo de violência, 

devendo toda a sociedade se engajar para eliminar esse mal que assola a sociedade em 

todos os níveis sociais, e justamente no local onde deveriam se sentir mais seguras, que é 

em seus próprios lares. Portanto o presente projeto se justifica na medida em que atuará 

como disseminador na questão da prevenção e enfrentamento à violência contra as 

mulheres, propiciando o debate de um tema tão relevante de direitos humanos. 
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