
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: GÉSSICA GREYCE SOUSA

TÍTULO: O PAPEL FUNDAMENTAL DO PROCON MUNICIPAL  E A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO

AUTORES: SILVANA REGINA PASLAUSKI, GÉSSICA GREYCE SOUSA, SILVANA REGINA PASLAUSKI, GESSICA GREYCE SOUSA, LAMONY THALITA ALVES MENDES, MARIA GABRIELLE

CHAIB JUNQUEIRA DE CARVALHO, SOFIA MELLO GUIMARÃES, LARA DE AGUIAR GONÇALVES

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: PROTEÇÃO, CONSUMIDOR, DIREITO, CIDADANIA

RESUMO

Na atualidade o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON desenvolve papel de auxiliar o consumidor na busca de seus direitos frente ao fornecedor de

produtos e serviços, sendo também encarregado de conscientizar os consumidores sobre seus direitos e deveres enquanto o ente vulnerável nas relações de consumo. Diante da

ausência de tal órgão em Diamantina é que o presente projeto tem por intuito proporcionar ao consumidor local uma maior compreensão de seus direitos e deveres e a

minimização dos transtornos gerados pelos conflitos nas relações de consumo, levando informações para a população local através da distribuição de panfletos, cartilhas e

cartazes, como forma de esclarecimento sobre os direitos básicos do consumidor. A elaboração do material se deu mediante a identificação dos problemas relacionados aos

direitos fundamentais do cidadão, à luz da Constituição Federal de 1988 e o Código de Defasa do Consumidor, material esse que será distribuído no Mercado Velho nas

sextas-feiras e sábados, local de grande circulação de pessoas e um marco histórico do comercio na cidade. Desta forma, haverá um contato direto com a população com

maiores esclarecimentos sobre o projeto, e garantindo que as informações sejam repassadas. Além disso, serão apresentados filmes e documentários sobre os direitos do

consumidor a todos os cidadãos interessados e à comunidade acadêmica na unidade UEMG, buscando fomentar a inserção da comunidade Diamantinense na Unidade

Diamantina para a discussão de problemas jurídicos que envolvem a população e que de alguma forma os afetam juridicamente, economicamente e socialmente. Com mais

consciência sobre o consumo, o cidadão diamantinense torna-se mais crítico e, acima de tudo, exigente. Após a realização das ações, espera-se que tenha um olhar mais

apurado sobre o tema e a necessidades de instalação do PROCON municipal.
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