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CURSO ONLINE
Período: 28/06 a 11/08
Aulas: Segundas e Quartas
Horário: 19h00 às 22h00
Plataforma: Zoom
CURSO PRESENCIAL
02/07 e 16/07 (sextas-feiras)
Das 19h às 22h
03/07 e 17/07 (sábados)
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04/07 e 18/07 (domingos)
Das 8h às 18h
Endereço: Rua Mogi Guaçu, 569,
Campinas/SP

Informações:
jrprocessocircular@gmail.com
WhatsApp: (19) 99755-5915

Introdução à Justiça Restaurativa e Formação
de Facilitador em Processos Circulares
Sobre:
A justiça restaurativa traduz uma visão de como queremos conviver(Howard Zehr). Em
sua potência máxima a JR se realiza em três dimensões: relacional, institucional e
social. Na dimensão relacional estão as técnicas, sendo uma delas o Processo circular:
um espaço de diálogo intencional, cuidadosamente estruturado, que ajuda as pessoas a
se lembrarem daquilo que elas já sabem, para construir, cuidar dos relacionamentos e
tomar decisões com corresponsabilidade (Kay Pranis).
O processo circular, sistematizado por Kay Pranis, é um espaço de diálogo intencional,
cuidadosamente estruturado para construir relacionamentos e tomar decisões em
corresponsabilidade, levando em conta a potência do saber coletivo e a força da
corresponsabilidade para aprimoramento das relações.

INSTRUTORAS

CARLA PONTES DONNAMARIA
Psicóloga, mestre e doutora em psciologia.
Psicóloga judiciária do TJSP. Membro do Grupo
Gestor de Justiça Restaurativa de Campinas.
Formação em JR pela Escola Paulista de
Magistratura e em cursos pela Eastern Mennonite
University/ EUA. Formada por Kay Pranis para a
formação de facilitadores de processos circulares.
Instrutora de cursos de capacitação em Justiça
Restaurativa e na formação de facilitadores de
Processos circulares. Professora Universitária.

ELIZETE TRINDADE DOS SANTOS

Graduada em administração e pós graduada em
sistemas. Formação em Programas de Gestão de
Escolas Waldorf, pela IMO BRASIL. Formação em
Constelação
Familiar.
Administradora
no
segmento da educação. Consultora em "Gestão
Escolar". Consultora e Facilitadora em processos
de recrutamento e seleção de profissionais e em
desenvolvimento de pessoas. Facilitadora de
processos circulares.

Introdução à Justiça Restaurativa e Formação
de Facilitador em Processos Circulares
OBJETIVO DO CURSO:
Propiciar aos participantes, através da prática pautada nos princípios e valores da
justiça restaurativa, um modo de pensar e se relacionar consigo e com o outro, que leva
em conta a potência do saber coletivo e a força da corresponsabilização para
aprimoramento das relações nas mais diversas ambiências: empresas, escolas, núcleos
comunitários, áreas do sistema de justiça, entre outros.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
História da Justiça Restaurativa: a mudança de paradigma
Valores, princípios e dimensões da Justiça Restaurativa
Normativas da Justiça Restaurativa
Introdução ao Processo Circular
Elementos Estruturais do Processo Circular
Tipos de círculo: objetivos e espaços de aplicação
O papel do facilitador de Processos Circulares
Estudos de caso e vivência de processo circular
Avalição Final e reflexões sobre a atividade
METODOLOGIA
Aulas expositivas, dialogadas e com realização de exercicios práticos
Vivência de Processo Circular
Facilitação de Processo Circular pelos participantes
ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO:
Elaboração, por dupla de participantes (facilitador e co-facilitador) de um roteiro e
facilitação de um processo circular.
Reflexão escrita sobre o papel do facilitador relacionando à vivência do processo circular elaborado
pelos participantes.

