ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANO PEDAGÓGICO DE CURSO ( X ) Presencial

( ) EAD

1. NOME DO
2. UNIDADE (Órgão
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA/FORMAÇÃO/outro solicitante/participantes)
s
CURSO: FACILITADORES EM CIRCULO DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DE PAZ.
3. Justificativa
O Ministério Público do Estado do Maranhão-MPMA,
por meio da Escola Superior-ESMP realizam este curso
“FACILITADORES EM CÍRCULO DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DE PAZ” com a
intenção de dar continuidade ao que foi trabalhado no
módulo introdutório (03 a 05/06/2019) e mobilizar
outras ferramentas que devem abrir caminhos para
reflexão sobre a natureza dos conflitos e a sua
transcendência. Assim, o Círculo de Construção de Paz
no Brasil, a técnica chegou em novembro de 2007 e o
projeto-piloto foi denominado Justiça para o século 21.
Esses métodos, que são usados para várias situações
de conflito, visam resgatar o diálogo e ainda são pouco
utilizados pelas escolas, ONGs, famílias, comunidades,
etc. Uma evolução dos Círculos Transformativos se
destinam a lidar com crimes e conflitos complexos, de
forma a dar atenção e o devido cuidado a cada aspecto
envolvendo a situação concreta de resolução de
problemas e, para tomada de decisões dificieis, em
conjunto. A mediação prioriza a autonomia e o poder de
decisão das pessoas, por ser um método ágil,
econômico e eficaz. Os Círculos de Construção de Paz
têm muitas aplicações além das fronteiras da Justiça
Restaurativa, é um método de trabalho com grupos; por
isso, tal curso pode ser alvo de atenção também a
quem deseja se apropriar de uma ferramenta poderosa
na condução de grupos para os mais variados usos.
Dessa forma, incorporar conceitos e valores de
mudança de atitude na atuação reguladora das ações
em prol da Infância, da Juventude dos idosos e das
pessoas com deficiência do Maranhão, move a ação do
MPMA na condução da Justiça e na construção de Paz,
com grande potencial transformador.
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4. Local do Evento:

CCMP/ ESMP/MA – Sala (1).
5. Público Alvo/Quant. Vagas:
✔ Público Alvo: Participantes do Curso
Introdutório em Justiça Juvenil Restaurativa,
realizado de 03 a 05 de junho de 2019.
Vagas: 25.
7. PROFESSORES/
PALESTRANTES

6.
DISCIPLINA
S
(TEMAS)





8.
MÊS/ANO:

FACILITADORES EM CIRCULO
JUSTIÇA
RESTAURATIVA
CONSTRUÇÃO DE PAZ

9. QUANTITATIVO DE MÓDULO/
TEMÁTICAS

CARLOS ROBERTO
CALS DE MELO NETO.

Graduado em Direito pela
Universidade Federal do Ceará
(2007), cursando, atualmente o
Mestrado
Acadêmico
do
Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade Federal
do Ceará (UFC). Tem experiência
DE na área de Direito, com ênfase
E em Direito da Criança e do
Adolescente,
atuando
principalmente nos seguintes
temas: direito da criança e do
adolescente, direitos humanos,
justiça
juvenil
restaurativa,
sistema
socioeducativo
e
adolescente em conflito com a
lei. É também formador nos
temas
da
Justiça
Juvenil
Restaurativa
e
Práticas
Restaurativas,
além
de
facilitador de Círculos de Justiça
Restaurativa e Construção de
Paz.
10. DATA DO
CURSO/EVENTO

11. CARGA
HORÁRIA
TOTAL

Ago/ 2019.
1

26 a 30/08/2019
8 h 30 às 18 h:30

40 h

12. EMENTA (síntese, específica de cada disciplina/temática)
A Justiça Restaurativa. Responsabilidade. Empoderamento. Esperança. Um novo modelo
de justiça voltado para as situações de violência. Práticas Restaurativas. Sistema de Justiça
Brasileiro. O Círculo de Construção de Paz. Potencial transformador.
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13. OBJETIVOS
Geral:
• Fortalecer a compreensão crítica acerca do conflito para que, através do diálogo,
busquem uma solução cooperativa e autocompositiva.
Específicos:
• Capacitar facilitadores em Círculos Transformativos os quais poderão ser utilizados
no âmbito judicial, em escolas, em universidades, em presídios, em serviços da rede
socioassistencial e de saúde, em empresas privadas e nos mais variados trabalhos
com indivíduos, famílias e comunidades;
• Efetivar, a Justiça Restaurativa por métodos que promovam o encontro do coletivo
de indivíduos envolvidos no conflito ou crime.
14. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS/ TEMÁTICAS
•

Os Círculos Transformativos; Elementos estruturais, fundamentos e princípios dos
Círculos; O papel do Facilitador nos Círculos; Os Círculos de Construção de Paz;
As aplicações desses Círculos; Processos judiciais, escolas, universidades, espaços
comunitários, presídios, família, empresas privadas, grupos esportivos, rede de
garantia de direitos, serviços e instituições socioassistenciais, socioeducativas e de
saúde.

15. METODOLOGIA: Exposição dialógica comparticipação ativa dos participantes.
16. RECURSOS DIDÁTICOS: Inscrição QRS-code, programação, blocos de notas, canetas,
crachás.
17. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: quanto à participação e da eficácia e eficiência
do curso para com os objetivos propostos.
18. ASPECTOS A SEREM AVALIADOS/CRITÉRIOS: Participação em no mínimo 75% e
obtenção da certificação.
19. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: Formulário de reação e contexto de satisfação na
plataforma ESMP.
20. REFERÊNCIA BÁSICA:
GALDINO, M.F.; LUNA, M.J. (orgs.) Cultura de Paz: gênero, sexualidade e diversidade.
Recife: EDUFPE, 2014.

ROSENBERG, Marshall. Comunicação não-violenta. SP: Ágora, 2006.
VASCONCELOS, Carlos E. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo:
Editora Método, 2008.
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