
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovo: _______________________________  Teresina, ____ de ________________ de 2019. 
                        Defensor Público Geral – DPG/DPE/PI 

 

2 - PÚBLICO-ALVO 

Comunidades quilombolas do Estado do Piauí. 

1 - OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO 
Objetivo Estratégico nº 8.2.1.5: Fortalecer a relação com outras instituições e com os movimentos sociais. 
Iniciativa “J”; 
Objetivo Estratégico nº 8.2.2.4: Humanizar o atendimento dos assistidos da Defensoria Pública. 
Iniciativa “K”; 
Objetivo Estratégico nº 8.3.1: Assegurar direitos e atuar junto às pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Objetivo Estratégico nº 8.3.2: Ampliar o acesso à justiça. 
 

 
 

3 - INDICADORES DE IMPACTO 
Proporcionar orientação jurídica em direitos individuais e coletivos, além do fortalecimento da parceria entre 
Defensoria Pública e movimentos sociais quilombolas, através de ações afirmativas/humanitárias, na resolução de 
demandas específicas, o que legitima à atuação da instituição 

5 - INDICADORES DE RESULTADO 

- Percepção do fortalecimento dos laços entre a 
Defensoria Pública e o movimento social quilombola; 
- Índice de resolução das demandas apresentadas 
pelas comunidades; 
- Índice de satisfação do serviço prestado pela 
Defensoria Pública; 
- Relatório das atividades/reuniões. 

 

4 – OBJETIVOS/FINALIDADE 
- Buscar estreitar laços entre a Defensoria Pública e as 
comunidades quilombolas, garantindo uma atuação 
satisfatória, efetiva e responsiva às demandas e 
necessidades sociais; 
- Atuar como uma intermediadora na integração de 
políticas públicas com o Governo do Estado para as 
comunidades quilombolas. 

6 - INDICADORES DE PRODUTO 

Atividades práticas: Reuniões nas comunidades, atendimentos jurídicos. 

7 – PARTICIPANTES (Diretorias Envolvidas/Coordenações/Entidades/Órgãos) 

Comissão de Estudo e Acompanhamento de Projetos e Ações referentes às comunidades quilombolas. 
Coordenadora do Projeto – Dra. Karla Araújo de Andrade Leite (Defensora Pública do Estado do Piauí – Diretora 
das Defensorias Públicas Regionais). 

9 – DESPESAS (Natureza) Envolvida na execução do projeto 
Para ações volantes: Camisas com a identidade visual do projeto, banner, celular institucional para o contato com 
as comunidades, disponibilização de carro/motorista para as viagens bimestrais, equipamentos/técnico de T.I. 

8 – CRONOGRAMA 
Atividades contínuas: Explanação sobre a Defensoria; Ouvir demandas das comunidades; Firmar parcerias com 
órgãos e entidades; Realização de atendimentos jurídicos nas comunidades quilombolas; Capacitação de 
Defensores Públicos quanto às questões de Direitos Quilombolas; Estreitar laços institucionais com as 
comunidades;  
Atividades bimestrais: Reuniões com a Vice-Governadora; Reuniões com as comunidades quilombolas; Convidar 
Observatório Quilombola e SECOQ para reuniões; 
Atividade realizada: Elaboração do Termo de Compromisso de Responsabilidade Social. 
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LEGENDA 
 

1 – Definição do desafio estratégico relacionado ao público-alvo 
2 – Definições do público-alvo a que se destina o projeto 
3 – Indicadores de impacto refletem as principais necessidades / gargalos ou potencialidades / 
oportunidades do órgão, visão futura. 
4 – Objetivos do Projeto 
5 – Indicadores de desdobramentos dos desafios de cada ação do órgão 
6 – Entregas dos programas ao público-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 


