Laboratório de análise e monitoramento de políticas públicas em Direitos
Humanos e educação
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
A criação do Laboratório teve como objetivo principal fortalecer ações de extensão e
experiências didáticas ligadas a disciplinas de Direito Público e projetos do curso de Direito
da FDRP focados em direitos humanos e educação popular, em especial, o projeto do
Núcleo de Assessoria Juridica Popular (NAJURP). Tal núcleo realiza, há 3 anos, atividades
de: a) assessoria jurídica popular a grupos comunitários e movimentos sociais locais; b)
avaliação e monitoramento de políticas públicas, sobretudo de âmbito local e ligadas à
temáticas de direitos humanos e educação, com a criação e/ou aproveitamento de
indicadores para tal; c) elaboração de pesquisas diagnósticas sobre efetivação de direitos
na região de Ribeirão Preto - SP que possa subsidiar ações de pesquisa, ensino e extensão
no âmbito da graduação em direito; d) elaboração de relatórios anuais, com descrição e
análise de casos de violação de direitos humanos na região de Ribeirão Preto; e e)
desenvolvimento de práticas simuladas, no formato dos Tribunais Populares de Direitos
Humanos, em que se processam e julgam casos de relevância local. Para o cumprimento
de tais objetivos, foi necessário estruturar uma sala, com equipamentos de informática e
de escritório, que pudesse servir para o atendimento ao público externo e permanência de
discentes em jornadas de atividade de 20 horas semanais. Em termos de resultados
obtidos, o laboratório viabilizou o atendimento sistemático de 6 grupos comunitários
(Cooperativa de catadores de materiais recicláveis Mãos Dadas, Organização dos
moradores do Núcleo João Pessoa, Associação Agroecológica Fraterra, Associação de
mulheres em cooperação do Assentamento de Reforma agrária Sepé Tiarajú, grêmio
estudantil da escola estadual Otoniel Motta e Grupo de Autogestão Habitacional de
Ribeirão Preto). Essa assessoria promoveu um acréscimo no número de bolsas de iniciação
científica e de extensão na Unidade, com temas de trabalho extraídos das problemáticas
vividas por tais grupos. O Laboratório também viabilizou a elaboração dos Relatórios
anuais de Direitos Humanos em Ribeirão Preto, produção que está em sua terceira edição
e é elaborada pelos próprios discentes envolvidos sobre problemáticas locais. Houve o
estabelecimento de parcerias entre a FDRP e a Defensoria Pública de São Paulo para
atendimento de demandas envolvendo direitos coletivos. O Laboratório também propiciou
a promoção, nas disciplinas de Direitos Humanos e Direito Internacional, de experiências
didáticas inovadoras, como os tribunais simulados, permitindo o contato com a
organização de uma Competição Internacional de Julgamento Simulado, a Inter American
Human Rights Moot Court Competition, realizada pelo Washington College of Law da
American University. Dessa experiência e da necessidade de renovação dos métodos de
ensino do Direito, aproveitando-se a 2a chamada do Programa Pro-Inovalab, foi
apresentada com sucesso proposta para a instalação de um Laboratório de Prática Jurídica
Simulada na FDRP, que ora se encontra em andamento e que já enviou quatro equipes de
alunos da Unidade para competições internacionais (Foreign Direct Investiment
International Arbitration Moot, World Human Rights Moot Court Competition, Philip C.
Jessup International Law Moot Court Competition e Inter American Human Rights Moot
Court Competition), estimulando o autoaprendizado e possibilitando a melhoria no
treinamento profissional dos alunos participantes.

