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RESUMO

Entre os principais objetivos do Programa Institucional de Extensão Direitos das Crianças e Adolescentes está o diálogo com políticas públicas para crianças e adolescentes,

incluindo seus desafios atuais e impactos nas práticas sociais. Também inclui a identificação, sistematização e publicização de informações sobre os projetos desenvolvidos na

UEMG sobre a temática. O trabalho em tela irá apresentar as atividades realizadas com o fim de cumprir estes objetivos a partir do núcleo de Ibirité, composto por uma

coordenadora e uma bolsista, que trabalham de forma integrada ao núcleo de Divinópolis, com dois coordenadores e dois bolsistas. Uma das tarefas que está sendo cumprida é a

reativação do blog oficial do Programa, que volta a ser alimentado com divulgações referentes aos eventos e produções das Unidades, bem como demais informações advindas

de outras instituições referentes ao tema central. Para isto, a bolsista participou, junto aos bolsistas dos demais programas, de uma capacitação para manutenção do blog. Além

disto, está sendo buscada uma maior aproximação com outros setores da sociedade relacionados aos direitos das crianças e adolescentes, de modo a construir propostas de

articulação entre esses setores e a Universidade em torno da temática do Programa. Nesse sentido, até o momento, estivemos presentes em plenárias realizadas nos conselhos

estadual e municipal de direitos das crianças e adolescentes, no Fórum DCA e no Fórum de Medidas Socioeducativas. Por último, também está sendo organizado um livro com a

temática do programa para publicação em breve pela editora da UEMG.
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