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A nossa experiência no curso de extensão realizado junto à UERJ em 2010 

mostrou-se muito enriquecedora e motivou-nos a repeti-la agora na ESAJ. 

Para este ano propomos aos interessados um foco algo diferente do que foi 

feito.  

Interessa-nos ouvir e conversar sobre a nossa prática profissional, à luz do que 

os nossos convidados e instrutores nos oferecerão como sendo sua 

experiência. 

 À maneira de um testemunho, esperamos compreender os impasses, as 

soluções e as escolhas que se atualizam em nosso cotidiano, bem como os 

desafios que não deixam de se repetir.  

Esperamos que o eixo propiciado pela troca de experiências sobre a prática 

profissional permita-nos identificar procedimentos e condutas profissionais que, 

eventualmente, poderão ser replicadas ou adaptadas a um novo contexto. 

Ao mesmo tempo, é possível que o diálogo a ser construído altere 

substancialmente o próprio testemunho que nos terá sido oferecido. Dessa 

forma, o lugar de instrutor nada mais é do que o de um agente que nos 

apresentará as coordenadas iniciais de uma construção que será coletiva. 

 

Metodologia 

 

O Seminário está dividido em 5 módulos, cada um deles referente a um tema 

de nossa experiência profissional.  



Cada módulo desdobra-se em dois encontros em meses consecutivos, sempre 

às sextas-feiras.  

No primeiro encontro, um psicólogo e um assistente social apresentarão suas 

considerações a partir de uma exposição inicial de 20 minutos cada um. A 

essas exposições seguir-se-á a participação dos presentes através de 

perguntas e considerações. 

 Ao final, os instrutores terão a oportunidade não apenas de responder as 

questões apresentadas, mas também completar sua exposição agora afetada 

pela participação dos demais.  

O segundo encontro terá como base as mesmas premissas, tendo, todavia, 

como convidados preferencialmente um operador do direito e um convidado 

externo ao PJERJ. 

 Nessa oportunidade, poderemos, com novas perspectivas, retomar as 

discussões do encontro anterior e assim fazer avançar nossas reflexões a 

respeito do tema em estudo. 

 

Cronograma 

 

25.3 - Infância e Juventude: adoção 

Instrutores: Eliana Bayer Knopmann e Tânia M. Xavier 

29.4 - Infância e Juventude: adoção 

Instrutores: Operador do Direito e/ou convidado externo ao PJERJ 

27.5 - Infância e Juventude: ato infracional 

Instrutores: Marta Henning e Cristiane de Castro Melo 

1.7 -  Infância e Juventude: ato infracional 

Instrutores: operador do direito e/ou convidado externo ao PJERJ 

29.7 - Execução Penal e Medidas Alternativas 

Instrutores: Rosinah Dias e Marcia Grillo 

26.8 - Execução Penal e Medidas Alternativas 

Instrutores: operador do direito e/ou convidado externo ao PJERJ 

30.9 - Violência Familiar contra a Mulher 

Instrutores: Anna Claudia C. Almeida e Elaine Coutinho Fernandes 

28.10 - Violência Familiar contra a Mulher [data a ser confirmada] 

Instrutores: operador do direito e/ou convidado externo ao PJERJ 

25.11 - ETIC e Família  

Instrutores: Letícia Dias M. da Costa e Maria Aparecida E. do Nascimento 

 



2.12 -   ETIC e Família 

Instrutores: Operador do Direito e/ou convidado externo ao PJERJ 

 

Público-alvo 

 

Psicólogos, assistentes sociais e comissários de justiça ou aqueles que 

desempenhem essas funções no PJERJ. 

 

Inscrições 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente via e-mail que deverá ser 

dirigido ao Serviço de Apoio aos Psicólogos: cgjsepsi@tjrj.jus.br 

 

As inscrições para os módulos estarão abertas entre o dia 1º e o dia 10 

dos seguintes meses: março; maio; julho; setembro e novembro. 

 

Não haverá inscrição para todos os módulos do Seminário de uma só vez. 

Cada módulo requererá uma inscrição específica, referente aos dois encontros, 

cada qual com 3h cada um. 

Assim, cada módulo corresponderá a 6h e a falta a um dos encontros não 

permitirá que o participante faça jus aos pontos correspondentes ao módulo no 

qual se inscreveu.  

Cabe assinalar também que não serão fornecidos certificados ou declarações 

de conclusão dos módulos.  

A divulgação mais detalhada de cada encontro será feita mensalmente. 

O e-mail de inscrição deverá conter as seguintes informações: 

Nome; matrícula; telefone; e-mail. 

 

Colegas ‘extra quadro’ deverão fornecer as seguintes informações: 

Nome; CPF; telefone; e-mail e; local onde desempenham suas atividades. 

No campo assunto da mensagem digite: INSCRIÇÃO. 

Uma vez tendo sido verificada a disponibilidade de vaga, será enviado um e-

mail de confirmação. 

 


