
PROGRAMA 
 

Oficina do Eixo Temático Participação, Direitos e Cidadania 
 
 
Tema: Cidadania na Prática 
 
Período da atividade: de 21 a 25 de novembro de 2016 
 
Objetivos: Explicar quais são os direitos básicos fundamentais de todos os cidadãos, previstos 
no artigo 6º da Constituição Federal, as formas de fazer valer esses direitos. Serão abordados 
temas como o papel dos órgãos de defesa da cidadania, como os Juizados Especiais, as 
Defensorias Públicas, os Ministérios Públicos e os Procons; as formas como os cidadãos devem 
proceder para encaminhar uma denúncia ou queixa; os instrumentos jurídicos de garantia dos 
direitos humanos, como por exemplo, ação popular e ação civil pública; e os programas, 
benefícios e direitos sociais existentes e disponíveis para os cidadãos brasileiros. 
 
Justificativa: Diversas vezes, o cidadão se vê diante de situações em que seus direitos básicos 
fundamentais são violados. Os exemplos estão todos os dias nos jornais: escolas sem 
professores, pais que não conseguem matricular seus filhos em escolas públicas, hospitais sem 
material básico para atendimento, falta de médicos e superlotação nas unidades de saúde; 
famílias vivendo em locais insalubres, etc. É preciso, portanto, que o cidadão saiba quais os 
instrumentos jurídicos de que dispõe para fazer valer seus direitos e a que órgãos recorrer 
quando necessário. 
 
Facilitadora: Luciana Leal Halbritter, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, membro da Associação Brasileira de Educação a Distância, professora-tutora de cursos 
a distância e coordenadora pedagógica da Escola Livre de Direito (www.escolalivrededireito.com.br). 
 
 
Conteúdo Programático: 
 

1. Cidadania 
– O que é cidadania?  
– O que é ser cidadão? 
 
2. Direitos e Deveres  
– O que são os direitos fundamentais?  
– E quais os deveres dos cidadãos? 
– Direitos sociais ao longo do tempo 
– Artigo 6º da Constituição Federal 



– Outros Direitos Constitucionais 
 

3. Violações de Direitos 
– Como garantir o cumprimento dos direitos 
– Órgãos de defesa da cidadania 

a. Juizado especial 
b. Defensoria pública 
c. Ministério público 
d. Procon 

 
4. Instrumentos jurídicos de garantias dos direitos humanos 
– Mandado de segurança 
– Mandado de segurança coletivo 
– Habeas corpus 
– Ação popular 
– Ação civil pública 
– Medida cautelar 
– Petição 
– Habeas data 
– Boletim de ocorrência 
– Exame de corpo de delito 
– Auto de apreensão 
– Flagrante delito 

 
 

Instruções: 
 
Período de inscrição: 11 a 25 de novembro 
 
Inscrição: Para se inscrever na oficina, é preciso estar cadastrado no site da Rede 
Mobilizadores. O processo é simples, gratuito e rápido. Para fazer seu cadastro acesse: 
<http://www.mobilizadores.org.br/coep/Publico/cadastrarMobilizador.aspx> 
Se você já é Mobilizador, clique em: < http://www.mobilizadores.org.br/oficina/cidadania-na-
pratica-3a-edicao/?eixo= > e faça sua inscrição. Ao confirmar a intenção de participar da 
atividade, sua inscrição é realizada automaticamente. 
 
 
Material a ser disponibilizado:  

 Entrevista com a facilitadora da oficina 
 Cartilha elaborada pela Equipe Mobilizadores 
 Textos e vídeos sobre o tema 
 Bibliografia sobre o tema 



Minifórum: 
Um minifórum, a ser realizado de 21 a 25 de novembro, permitirá que os participantes da 
oficina tirem dúvidas a respeito do tema com a facilitadora, troquem experiências entre si e 
debatam o assunto. 
 
 
Alerta:  
1º) a participação no minifórum é muito importante por se tratar de um espaço de discussão 
e aprendizado;  
2º) como subsídio para a oficina é fundamental a leitura do material recomendado;  
3º) somente quem participar do minifórum receberá certificado de participação emitido pela 
Rede Mobilizadores. 
 
 
OBS.: Como não realizamos processo de acompanhamento e avaliação, não emitimos 
certificados com indicação de carga horária. 
 
 
 

Cronograma 
 
 

Data Atividades 
11 a 12/11 Inscrições  

21/11 Abertura da oficina, disponibilização do material de apoio e da 
entrevista com a facilitadora, Luciana Leal Halbritter, e início do 
minifórum de discussão. 

25/11 Encerramento do minifórum de discussão e da oficina. 
 

Até 29/12 Envio do certificado aos participantes do minifórum. 
 

 
 
 
 
 
Esta oficina está sendo realizada com apoio: Banco do Brasil, Furnas e Eletronuclear 
 
 


