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SUMÁRIO

ALUNA REPRESENTANTE DO GRUPO: Fernanda Ferreira Mendes

ALUNOS PARTICIPANTES: Allan Ramalho Peres, André Martins Tavares Scianni
Morais, DavidDenner de Lima Braga, Cleyson Rodrigo Brene, Fernanda Ferreira
Mendes, Lisiane Cristina Durante, Luisa Antunes Magalhães, Marcelo Rezende
Moutinho, Michele Carvalho Santos, SamirVicente Ribeiro Blagitz e Sara Barbosa
Fernandes.

1. INTRODUÇÃO

O Projeto de Inserção Social desenvolvido pelos alunos do Programa de Pós
Graduação Stricto Senso em Constitucionalismo e Democracia da Faculdade de
Direito do Sul de Minas - FDSM junto a APAE – Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais – Escola da Amizade de Pouso Alegre teve como objetivo promover
um debate entre a direção, a assistente social da instituição e os mestrandos, de
forma a possibilitar a captação de informações sobre os problemas vividos tanto pela
APAE, quanto pelos pais dos alunos.

2. PROBLEMÁTICA

Resguardar os direitos de uma minoria excluída, que, na maioria das vezes,
não tem acesso a informação adequada e eficiente, é um papel importante a ser
desenvolvido tanto pelos profissionais do direito, quanto pelos estudantes e
pesquisadores da área.
3. OBJETIVOS

O projeto de inserção social desenvolvido na APAE de Pouso Alegre/MG teve
como principais objetivos:

1) Captação de informações sobre os problemas enfrentados pela diretoria da
APAE e dos pais dos alunos excepcionais;
2) Prestar orientação jurídica, de modo a solucionar dúvidas jurídicas;

3) Conhecer a estrutura da APAE para verificar eventuais pontos de problemas
físicos que podem, eventualmente, ser resolvidos pela via judicial;
4) Aproximar a população da comunidade acadêmica e jurídica,

4. METODOLOGIA

Desenvolveu-se uma atividade que compreendeu uma visita na APAE, no dia
08 de Dezembro de 2017, no horário compreendido entre às 14:00 às 17:00,
envolvendo todos os membros do grupo, composto por mestrandos. Nessa
oportunidade foi possível conhecer as instalações da APAE e conversar com a
representante Maria Paula Costa Moura e com a assistente social Andrea Barbosa.
Após a visita a equipe de mestrandos se reuniu na FDSM para discutir os problemas
que foram apresentados e planejar as intervenções.

5. RESULTADOS

Pelo trabalho desenvolvido, pôde-se observar que há, ainda, muitas dúvidas e
carências na efetivação dos direitos dos deficientes. A maior queixa fora da
dificuldade em que as famílias dos excepcionais detêmem conseguir os auxílios
previdenciários, que são direitos previstos em Constituição.
Também foram apontadas dúvidas quanto à manutenção do benefício
previdenciário, visto que nos foi relatado pela diretora que muitas famílias se sentem
inseguras quanto ao risco de perder o benefício quando já o possuem. Assim,
verificou-se que devem ser esclarecidos os meios a serem buscados em eventual
perda como o escritório modelo da FDSM, a Defensoria Pública.
Outro ponto que merece atenção, e que nos foi apresentado, diz respeito à
solução de dúvidas quanto à regularização da convivência de fato do menor, a
tutela.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento do projeto, foram captadas as dúvidas e constatou-se que
diante da necessidade de esclarecer o público alvo acerca de como fazer cumprir
seus direitos, a equipe entendeu que três ações seriam efetivas.

Constatou-se a necessidade de elaboração de cartilha para os responsáveis
dos alunos da APAE, contendo as perguntas mais frequentes e respectivas
respostas, para servir-lhes de guia.
Realização de palestras para a orientação e apresentação da cartilha.
Seleção e acompanhamento de casos para análise da efetividade da
intervenção das ações realizadas no âmbito desse projeto de inserção social.
As atividades referidas ficariam a cargos das turmas subsequentes do
programa de Pós Graduação Stricto Senso da FDSM, para que a visita possa
adquirir um sentido prático no médio prazo e seja possível observar quais
modificações de fato foram promovidas na realidade encontrada na APAE de Pouso
Alegre.
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