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Introdução: Fazem dez anos que o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília,
sediado na Faculdade de Filosofia e Ciências, com o apoio e financiamento da Pró-Reitoria de
Extensão Universitária da UNESP elaborou o Programa Municipal de Direitos Humanos de
Marília(SP), sobre o qual discorrerei nesta comunicação. Objetivos: Tenho como propósito ,
relatar o processo de avaliação do Programa Municipal de Direitos Humanos de Marília (SP),
sua construção ocorreu com a participação de membros da comunidade local: pessoas ligadas
à associações de moradores, profissionais de diversas áreas: educação, jurídica e social. Após
uma década de existência do Programa, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília
, coordena a sua avaliação e estabelece novas metas e diretrizes para os próximos anos.
Métodos: A construção e avaliação do PMDHM consistiu em uma proposta de participação e
envolvimento popular na discussão das nove áreas temáticas que o compõe: saúde, educação,
emprego e geração de renda, comunicação e cultura, criança e adolescente, segurança
pública, justiça e sistema prisional, infra-estrutura urbana, meio ambiente, minorias sociais e
discriminação. Desse modo, durante o ano de 1998, foi lançada a proposta de elaboração do
PMDH na cidade de Marília(SP). No mês de junho de 2009, iniciou-se o processo de revisão do
programa, de acordo com as áreas temáticas. . No dia 20 de julho de 2009, ocorreu a revisão
da área temática comunicação e cultura que contou com a participação de membros das
associações de moradores, estudantes de graduação e pós-graduação, bolsistas e membros
do Núcleo. Resultados: Como Bolsista do Projeto de Extensão do NUDHUC – Núcleo de
Direitos Humanos e Cidadania de Marília, pude participar como bolsista e como cidadã
mariliense. Até este momento, foram avaliadas duas áreas temáticas: comunicação e cultura
na qual foram abordadas questões acerca dos meios de comunicação, e de como estes podem
ser utilizados pela comunidade para que sejam atendidos seus interesses num processo de
democratização e acesso da informação. Concomitantemente foi revisado o item cultura,
discutindo pontos para um melhor fortalecimento dos elementos culturais locais, favorecendo o
acesso a diversas manifestações culturais tais como artes cênicas, música, artes visuais,
literatura. O processo de revisão do PMDH está em andamento em uma ação conjunta e de
mão dupla entre Universidade e comunidade. Tem favorecido a participação de amplos setores
da sociedade civil assim como no momento em que foi elaborado.
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