
6o Congresso de Extensão Universitária
Direitos Humanos 

0287 - MINUTO CIDADANIA - Gustavo Henrique Zuccherato (FAAC, Unesp, Bauru), Carlo 
José Napolitano (FAAC, Unesp, Bauru), Lucilene dos Santos Gonzales (FAAC, Unesp, Bauru) -
gu_zucherato@hotmail.com.

Introdução: O projeto de extensão universitária “Minuto Cidadania” parte do pressuposto que o 
conhecimento dos direitos, em especial, dos direitos humanos, e das práticas judiciais a eles 
relacionadas são indispensáveis para a concretização da justiça material e da cidadania, por isso, 
considera necessário que os cidadãos tenham acesso às informações sobre direitos e de como 
acioná-los. Objetivos: O projeto tem, portanto, o objetivo de difundir e socializar as informações e 
o conhecimento relacionados ao direito, e, em especial, aos direitos humanos produzidos na 
UNESP, via propagandas sociais, no formato de programetes de um minuto cada, que são 
veiculados pela Rádio UNESP FM de Bauru durante a programação normal da emissora, 
diariamente. Métodos: A metodologia de trabalho consiste, primeiramente, na escolha, por parte 
do coordenador do projeto de um tema e/ou assunto a ser abordado nos programetes. Após a 
escolha, o coordenador do projeto seleciona o material a ser trabalhado pelo aluno bolsista que 
prepara um pré-roteiro dos programas. O coordenador verifica a pertinência das informações 
contidas no pré-roteiro e aprova o encaminhamento para a elaboração dos roteiros finais que são 
elaborados pelos/as alunos/as bolsistas do projeto de extensão “Minuto Consciente”. A elaboração 
dos roteiros finais conta também com o auxílio e a participação do bolsista do projeto “Minuto 
Cidadania”. O projeto de extensão “Minuto Consciente” é coordenado pela docente colaboradora 
do presente projeto. Após a aprovação dos roteiros finais pelos coordenadores dos dois projetos, 
passa-se então para a fase da locução e sonorização na Rádio UNESP FM. Por fim, as locuções 
são aprovadas pelos coordenadores dos dois projetos e então são veiculados pela Rádio UNESP 
FM, nos horários definidos por esta. Resultados: Com a participação do bolsista no projeto de 
extensão “Minuto Cidadania”, iniciada em maio de 2011, já foram produzidas duas séries de 
programas: uma série com seis programetes que trataram especificamente do princípio da máxima 
divulgação das informações, princípio relacionado ao direito à informação, já veiculados pela Rádio 
UNESP FM; e uma segunda série com três programetes que tratam do princípio da obrigação de 
publicar, também relacionado ao direito à informação, que atualmente estão sendo veiculados pela 
emissora. A estimativa é que os programas atingem cerca de 8.000 ouvintes/dia. 
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