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Introdução  O Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da UFRGS
surgiu no ano de 1950 através de uma iniciativa dos estudantes da
Faculdade de Direito. Inicialmente ligado ao Centro Acadêmico André da
Rocha ,  o  SAJU se  to rnou  um p rograma ex tensão  em 1997 ,
permanecendo até hoje como tal. Ao longo dos seus 60 anos de história,
algu-mas características mantêm-se perenes como: a defesa dos Direitos
Humanos, a luta pela ampliação do Acesso à Justiça, a busca da
emancipação popular, o protagonismo estudantil e o trabalho voltado às
pessoas hipossuficientes.  Desenvolvimento das atividades do SAJU
Atualmente, o SAJU trabalha com 15 grupos autônomos e cerca de 200
pessoas entre profissionais e estudantes. Os temas abordados, no
trabalho realizado pelos gru-pos, englobam: educação popular, direito à
moradia, mediação de conflitos, direito de gênero, alienação parental,
direitos de refugiados e imigrantes, adolescente em situa-ção de conflito
com a lei, além de áreas mais específicas do direito como: direito penal,
de família, civil, do consumidor, trabalhista e previdenciário. O trabalho
vai do atendi-mento casuísticos em questões de Direito até intervenções
e oficinas realizadas em locais diversos. Cabe salientar, entretanto, que a
atuação do SAJU não se restringe ao trabalho dos grupos, havendo
atividades que envolvem toda a instituição. Exemplo dessas ativi-dades é
a publicação de um periódico científico sobre as temáticas trabalhadas
pela assessoria jurídica universitária, a Revista do SAJU; também é
exemplo dessas ativida-des a Semana de Direitos Humanos, evento de
grande porte que, reunindo cerca de 250 pessoas, abordas diversos
assuntos ligados aos Direitos Humanos através de pales-tras com
especialistas convidados.  Outra característica marcante do SAJU é a
busca constante do trabalho inter-disciplinar. Cada vez mais os grupos
são formados por estudantes e profissionais de áreas distintas do Direito.
Hoje contamos com grupos dos quais fazem parte psicólo-gos,
estudantes de ciências sociais, arquitetura, relações internacionais,
psicologia, geografia, serviço social e pedagogia.  Conclusão  O SAJU
mostra-se um programa consolidado não só em nossa Universidade, mas
em diversas comunidades de Porto Alegre, atuando de forma crítica e
engajada socialmente. É uma atividade de extensão de fato, que prima
pelo contato entre a uni-versidade e a sociedade. O SAJU, há mais de 60
anos,  at ravés desse d iá logo socia l  hor i -zonta l ,  se reconstró i
continuamente, assumindo novas demandas e qualificando suas práticas.


