
 

CRONOGRAMA GRUPO DE ESTUDOS JR 

2 SEMESTRE 2018 

- A cada encontro serão apresentados capítulos do livro “Justiça Restaurativa: 

caminhos da pacificação social”, conforme divisão abaixo. 

 

- Os apresentadores do capítulo deverão entregar um resumo simples do 

mesmo (máximo uma lauda). 

- Na apresentação será importante abordar também a biografia do autor do 

artigo apresentado. 

- Os demais colegas devem todos preparar uma pergunta a ser feita aos 

apresentadores. 

- A escolha do participante que fará a pergunta será mediante sorteio. 

- A cada encontro debateremos também relatórios estatísticos relacionados à 

temática, conforme listados abaixo. 

- Todos deverão apresentar resumo no Encontro de Iniciação Científica da 

Faculdade Campo Real, seguindo as regras do evento. No dia 25 de agosto 

cada um entregará o esboço do resumo expandido e apresentará para o grupo, 

para receber correções e sugestões e então submeter o trabalho ao evento. 



09/06                 

14h 

2º Encontro 

Gisele – Capítulo 5: Pesquisa em Justiça Restaurativa 

Eduarda – Capítulo 1: Cultura de Paz Restaurativa 

Relatório a ser analisado: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/7697d7ac457982022

45f16ac41ddee76.pdf 

23/06                 

14h 

3º Encontro 

Nelson e Stephanie – Capítulo 2: Uma proposta de JR: a violência 

na escola... 

Sabrina: Capítulo 10: O papel da Defensoria Pública 

Relatório a ser analisado: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/cb905d37

b1c494f05afc1a14ed56d96b.pdf 

11/08                 

14h 

4º Encontro  

Viviane e Lucimara – Capítulo 3: Cultura de Paz e JR: uma jornada 

de alma 

Emanuele e Lucimeli – Capítulo 4: JR: um caminho de valor social 

que acontece no coletivo 

Relatório a ser analisado: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679

720c82bf016b8ea.pdf 

25/08                 

14h    

5º Encontro 

Finalização das propostas dos resumos para inscrição no Encontro 

de Iniciação Científica até 10/09. 

29/09                 

14h 

6º Encontro 

Paula e Alessandro – Capítulo 6: Círculos ou encontros de 

mediação vítima-ofensor e outras práticas restaurativas com ênfase 

na escola 

Antonio – Capítulo 7: A crítica agnóstica ao modelo retributivo... 

Relatório a ser analisado: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/7697d7ac45798202245f16ac41ddee76.pdf
http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/7697d7ac45798202245f16ac41ddee76.pdf
http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/cb905d37b1c494f05afc1a14ed56d96b.pdf
http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/cb905d37b1c494f05afc1a14ed56d96b.pdf
http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf
http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf


http://emporiododireito.com.br/uploads/filemanager/source/relatorio

_2016_23-11.pdf  

06/10                 

14h 

7º Encontro 

Vanessa – Capítulo 8: O direito sistêmico... 

Jéssica – Capítulo 9: Punição e justiça: um questionamento sobre o 

atual modelo punitivo 

Relatório a ser analisado: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/f78b252321b7491ffb

bf9580f67e8947.pdf  
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