curso on-line • 48 horas-aula

Objetivo

Datas e horários

Formar facilitadores de círculos
de construção de paz para a
gestão da convivência em
situações menos e mais
complexas.

Módulo 1: de 18 a 22/07, das 8h às
12h; de 18 a 21/07, das 18h às 19h;

Plataforma

Certificado

Microsoft Teams

Módulo 2: de 15 a 19/08, das 8h às
12h; de 15 a 18/08, das 18h às 19h.
Sim

Professor
AFONSO ARMANDO KONZEN

Professor da Faculdade de Direito da Fundação Escola
Superior do MPRS e coordenador do Curso de PósGraduação em Direito da Criança e do Adolescente da
mesma Faculdade. Advogado associado a KONZEN
Advogados e Consultores Associados.
RAFAELA DUSO

Psicóloga, membro do Corpo Docente da Escola da AJURIS
e do Programa Justiça para o Século 21 – do TJRS desde
2014. Especialista em Psicoterapia Familiar e de Casal,
Facilitadora de Círculos de Construção de Paz desde 2012.
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Formar facilitadores de círculos de construção de paz para a gestão d
convivência em situações menos e mais complexas - Turma II
LEOBERTO BRANCHER

Desembargador TJRS, Coordenador de Formações em JR
na Escola da AJURIS, Coordenador do Núcleo de Justiça
Restaurativa do NUPEMEC/TJRS, Professor da disciplina
Justiça Restaurativa junto à ENFAM, pela qual é certificado
como Formador de Formadores, e membro do Comitê
Gestor da JR junto ao CNJ..

Conteúdo programático
MÓDULO I
Círculos de construção de paz e sua relação com a Justiça Restaurativa;
Origem, princípios filosóficos e suas diferentes aplicações;
Elementos estruturais do círculo de construção de paz: cerimônias de
abertura e de encerramento, objeto da palavra, check-in e check-out,
valores e diretrizes, perguntas norteadoras, contação de histórias e vivência
do papel de facilitador.
MÓDULO II
Justiça Restaurativa e sua relação com a teoria dos conflitos e os círculos de
construção de paz;
Práticas restaurativas para situações conflitivas, com exemplos;
A mudança do conceito de justiça e os princípios que orientam o proceder;
Elementos estruturais do círculo de construção de paz para situações
conflitivas, tais como a cerimônia de abertura e de encerramento, o objeto
da palavra, check-in e check-out, valores e diretrizes, perguntas norteadoras,
contação de histórias, relatório do procedimento restaurativo, termos do
acordo e vivência do papel de facilitador.

