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FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES 
EM OFICINAS DE PARENTALIDADE – 

PAREN 
Competência técnica: Psicologia e Serviço Social 

Conhecimentos relacionados: Técnicas de Administração de Conflitos 
 

Objetivo Geral 
 
Capacitar mediadores judiciais, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos 
das Equipes Técnicas como multiplicadores para ministrar Oficinas de 
Parentalidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Apresentar os principais objetivos e características das Oficinas de 

Parentalidade; 
 Instrumentalizar mediadores, conciliadores e servidores para aplicação 

das Oficinas de Parentalidade; 
 Identificar processos e questões que envolvem o fim da conjugalidade; 
 Ressaltar a importância do exercício responsável da parentalidade, sua 

natureza continuada e a necessidade de constante atenção ao seu 
exercício por parte dos genitores; 

 Discutir sobre o exercício da coparentalidade e da qualidade da 
convivência familiar entre pais e filhos. 

 
Metodologia e Recursos  
 
Aulas expositivas, materiais de leitura, recursos audiovisuais, dinâmica de 
grupo, aulas práticas.  
 
Conteúdo Programático 
 

 Ciclos de vida familiar; 
 A família e as novas formações; 
 O processo de divórcio; 
 Consequências dos Conflitos dos pais para os filhos; 
 O que os pais podem fazer para ajudar os filhos; 
 A comunicação entre o casal parental (CNV); 
 O novo formato familiar, novas moradas; 
 O que fazer com as diferenças; 
 As responsabilidades dos pais e os direitos do filho; 
 Parentalidade cooperativa; 
 Como reduzir o conflito; 
 Alienação parental; 
 O conflito para o adolescente como ajudar; 

 Métodos de solução de conflitos. 
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Avaliação 
 
Curso comportamental não tem verificação de aprendizagem. 
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Carga horária  
 

12 horas 
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