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Carolina PetryJuliê Dieminger - 1 ano

Manuela Margutti - 1 anoMatheus Copette da VeigaMathias LooseAurora Dahlem Rodrigues

URI Santo Ângelo compartilha 
pesquisas e estudos de Direito  

com estudantes de Ensino Médio
A URI, como Universidade Comu-

nitária leva muito a sério seu papel so-
cial, voltando-se para a comunidade e 
levando até ela os estudos realizados, 
bem como, buscando elementos para 
pesquisa. 

Nesse sentido, é que a professora 
doutora Rosângela Angelin, da gradu-
ação e do PPGD em Direito, com sua 
orientanda do doutorado, Paulo Adroir 
Magalhães Martins e a mestranda Ca-
rina Caetano de Oliveira Quines pales-
traram para educadoras/es e turmas do 
terceiro ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual de Educação Básica Santos Du-
mont/Polivalente, de Santa Rosa, sobre 
o tema “Direitos Humanos, Movimentos 
Feministas e Identidade de Gênero: pro-
cessos de resistência por dignidade hu-
mana”, discorrendo sobre suas pesqui-
sas acadêmicas e vivências em torno das 
questões de gênero, violências e busca 
de relações humanas mais equilibradas.

Para Rosângela, “todos nós temos 
uma responsabilidade individual e social 
na construção de uma sociedade mais 
justa e fraterna. A Universidade é um es-
paço de construção do conhecimento e, 
ao mesmo tempo, deve ter contato dire-
to com a comunidade, para partilhar as 
pesquisas e estudos. É importante que 
as pessoas que estudam na URI possam 
ter essa experiência de estar no meio da 
sociedade, de partilhar experiências e 
ouvir as múltiplas visões de pessoas do 
povo, como é o caso desses jovens de En-
sino Médio”.

A doutoranda Paulo Adroir Ma-
galhães Martins avalia como positiva 
as iniciativas de ação social tidas pelo 
PPGD Mestrado e Doutorado em Direi-
to: “A linha humanística que o Progra-
ma de Pós-graduação stricto sensu em 
Direito da URI – Campus Santo Ângelo 

apregoa não apenas uma perspectiva de 
análise jurídica do mundo, mas tam-
bém desenvolve a consciência de que o 
direito é mais que leis e decisões juris-
dicionais, ele trata essencialmente das 
formas como nós, seres humanos, nos 
relacionamos. Acredito, também, que 
a oportunidade de compartilhar as mi-
nhas pesquisas com diversos públicos é 
altamente enriquecedora, principalmen-
te no desenvolvimento de novas óticas 
e romper com pré-conceitos. Afi nal de 
contas, tratar sobre as relações humanas 
e o estabelecimento de respeito entre as 
pessoas é essencial para construção de 
relações sociais saudáveis.”

Nessa mesma linha de análise, a 
mestranda Carina evidencia também a 
importância do curso de graduação em 
Direito da URI na sua vida: “É muito 
importante eu poder compartilhar mi-
nha pesquisa de campo desenvolvida 
em espaços escolares, ambiente muito 
especial para a constituição do sujeito. 
Para mim, a graduação em Direito auxi-
liou no processo de humanização, e esse 
também é o intuito: humanizar ainda 
mais os espaços escolares. Assim, é im-
portante o debate de temas envolvendo 
relações de gênero para que as pessoas 
não sejam tratadas com preconceito, 
violentadas ou até mortas pelo simples 
fato de não estarem adequadas a um 
determinado ‘padrão’ comportamental, 
fi cando claro que não bastam os avanços 
jurídicos. Se faz necessária uma mudan-
ça de postura social, cultural e estatal”.

Essa ação social faz parte do Projeto 
de Pesquisa “Direitos Humanos e Movi-
mentos Sociais na Sociedade Multicul-
tural” e do Projeto de Extensão “O lugar 
dos corpos das Mulheres na sociedade”, 
ambos coordenados pela professora Ro-
sângela Angelin.
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É brincando que a criança descobre o mundo e 
se prepara para a vida. 

Como o futuro começa por aqui, a Escola 
Criança e Companhia promove, através do Lí-
der em Mim - OLEM, situações de aprendizagem 
onde os alunos possam desenvolver atitudes de 
lideranças, buscando entender a importância de 
ajudar e trabalhar em prol do outro e da comu-
nidade.

Com isso, nossa prefeita eleita da Mini Cidade, 
Manoela Becker e sua vice Rafaela Roa Ciecho-
wiez iniciaram sua gestão realizando a Campanha 
Solidária da Páscoa, envolvendo colegas da tur-
ma 31 e vizinhos, tanto os de sala quanto os de 
bairro. Ultrapassaram a meta inicial de 251 doces 
e arrecadaram 476. Sucesso total!!!!!

Após a Páscoa, realizaram uma reunião junta-
mente com seus assessores (representantes das 
turmas) para analisarem e debateram as propos-
tas da gestão 2019 e assim planejar a execução.

Muito trabalho vem por aí...
O OLEM faz e acredita num mundo melhor!!!!
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PATROCÍNIO

OBRIGADO A 
TODOS QUE 
FIZERAM 
DESTA UMA 
GRANDE 
FEIRA!


