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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL/ FIP MAGSUL 

2020 
(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (  X ) EXTENSÃO 

1. Título: Dia Internacional da Mulher – Fortalecimento da Cidadania Feminina. 
Área temática: Direitos Humanos.  

02. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Trata-se de uma proposta de extensão na área temática de direitos humanos, em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Visa demonstrar aos acadêmicos do 
Curso de Direito o fundamento desta data comemorativa. Pretende a proposta 
demonstrar que se trata de lutas de grupos feministas, que iniciaram-se no final do 
Século XIX, quando, mulheres pelo mundo todo, buscavam melhores condições de 
trabalho, salários dignos, bem como o fim do trabalho infantil que acontecia no interior 
das fábricas, a partir da Revolução Industrial. A proposta também visa demonstrar aos 
acadêmicos que somente em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) assinou o 
primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e 
mulheres. Nos anos 1960, o movimento feminista ganhou corpo, em 1975 comemorou-
se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e em 1977 o "8 de março" foi reconhecido 
oficialmente pelas Nações Unidas. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da 
mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século 20, que buscavam, 
assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A 
luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas, nas décadas de 1920 e 30, 
que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio 
Vargas. Atualmente, o Dia Internacional da Mulher ganhou um fundo mercadológico e, as 
lutas por direitos e garantias fundamentais necessitam ainda serem temas debatidos, 
principalmente no espaço acadêmico. Atualmente, a violência doméstica assombra 
diariamente a população feminina no Brasil, e a Lei Maria da Penha, através de medidas 
protetivas, visa proteger as mulheres, seja no ambiente privado (doméstico e familiar), 
seja no ambiente público (espaços como na rua, local de trabalho, etc). Desta forma, 
justifica-se o projeto como uma forma de fazer com que os acadêmicos reflitam sobre o 
papel do operador do Direito na sociedade, e, principalmente, na constante busca de 
efetividade dos direitos e garantias fundamentais dos grupos minoritários. 

03. OBJETIVOS 

❖ Oferecer aos alunos a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre os atos 
normativos de proteção a mulher; 

❖ Relacionar o conteúdo curricular com a data comemorativa; 
❖ Aproximar o órgão de visitação da comunidade acadêmica; 
❖ Informar sobre os direitos e deveres da mulher; 
❖ Dar visibilidade à Instituição. 

04. METODOLOGIA  

A proposta do projeto de extensão está dividida em: 

• Realizar parceria com os órgãos onde o projeto será realizado; 

• Divulgar projeto entre os alunos e comunidade alvo. 

• Realizar inscrições para controle efetivo dos participantes 

• Entrega de declarações/Certificados de participação 

05. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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Figura 1Palestrante Marianne Cristine de Souza 



 

 

 

Figura 2 Professores Curso Direito e Administração 

 
Figura 3 Acadêmicos Direito,  Administração e Ciências Contábeis 

 



 

 

 


