
                                                                                              

  

  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO  

  

EDITAL Nº 060/2019 – PROPPE  

  

 DIVULGA  O  PROJETO  DE  

PESQUISA E EXTENSÃO JR LAB  

  

 O Pró-reitor de pós-graduação, iniciação à pesquisa e extensão do Centro Universitário Campo Real, 

Mateus Cassol Tagliani, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o Projeto de Pesquisa e Extensão 

JR LAB (Laboratório de Justiça Restaurativa), como projeto vinculado ao Programa de Extensão Justiça 

em Campo.  

  

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

  

1.1. Tema: Justiça Restaurativa e assuntos relacionados.  

1.2. Órgão executor: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão  

1.3. Professora Coordenadora: Patricia Melhem Rosas  

1.4. Local de realização: Centro Universitário Campo Real e comunidade de Guarapuava e região.  

1.5. Breve justificativa:   

  

  A Justiça Restaurativa é tema relevante na atualidade brasileira, porém, não se trata exatamente de um 

tema novo, mas algo que já vem sendo discutido em diversos países.  

  O ambiente prioritário de aplicação das práticas utilizadas pela Justiça Restaurativa é o contexto 

relacionado a conflitos criminais, porém, as mesmas práticas obtém excelente resultado ao tratar ou 

prevenir conflitos também em ambiente escolar, corporativo, familiar, entre outros. Trata-se de um 

método que pode evitar muitos dos males causados pela exposição ao sistema penal, evitando 

principalmente a estigmatização dele decorrente.  

  Contribuir para o debate e implantação de novas formas de solução de conflitos faz parte da promoção 

do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.   

1.6. Objetivos do Projeto:  

  O JR Lab atuará em duas frentes principais, uma voltada à pesquisa e iniciação científica e outra à 

extensão.  

   No que se refere à pesquisa, tem como objetivos:  

1. Aprofundar conhecimentos sobre novos modelos de Justiça Criminal, notadamente a Justiça 

Restaurativa.   

2. Estudar teorias criminológicas que originam novas propostas político-criminais, como a Justiça 

Restaurativa.  

3. Promover discussões sobre outros temas relacionados, tais como Violência, Relacionamentos, 

Comunicação Não Violenta, Conflitos, Empatia, Teorias de Gênero, Pesquisa, Metodologia, entre 

outros.  

4. Refletir sobre a Justiça Restaurativa como ferramenta de empoderamento de pessoas envolvidas em 

conflitos criminais.  



                                                                                              

  

5. Analisar possibilidades de aplicação da Justiça Restaurativa em outros conflitos, além dos conflitos 

gerados ou caracterizados pela prática de ilícitos penais.  

6. Verificar possibilidades de aproximação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 16.  

7. Despertar nos participantes a autonomia na construção do conhecimento, utilizando-se de 

metodologias de pesquisa e de ensino diferenciadas.  

8. Produzir artigos científicos nos moldes das Revistas Propagare e RESO, mantidas pelo Centro 

Universitário Campo Real.  

   No que se refere à extensão, tem como objetivos:  

1. Realizar palestras e outros momentos de socialização sobre o tema da Justiça Restaurativa, tanto no  

Centro Universitário Campo Real como em escolas, empresas e locais aonde houver demanda;  

2. Organizar as atividades do Projeto Restaurar em suas diversas formas de atuação;  

3. Sistematizar dados sobre as práticas restaurativas realizadas pelo Projeto Restaurar, mantendo 

relatórios atualizados de seu desenvolvimento.    

  

II. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO  

  

2.1 Carga horária total: 40h  

2.2 Público-alvo: Acadêmicos, professores e colaboradores do Centro Universitário Campo Real e 

público em geral.  

2.3 Periodicidade: quinzenal.  

2.4 Período de funcionamento: agosto a dezembro de 2019  

2.5 Número de vagas: 10 para alunos de graduação do Centro Universitário Campo Real, 5 para alunos 
de Pós-Graduação do Centro Universitário Campo Real e 5 para comunidade externa.  2.6 Taxa de 

inscrição: material escolar (lista disponível no formulário de inscrição)  

2.7 Sistema de avaliação:   

- Frequência às atividades do projeto;  

- Elaboração de artigo nos moldes das revistas científicas do Centro Universitário Campo Real.  

- Representação do projeto em eventos abertos à sociedade com blitz, mostras de profissões, etc. - 

Manutenção das redes sociais do projeto.  

  

   A ausência injustificada a dois compromissos consecutivos acarretará o desligamento do grupo.  

  

2.8 Metodologia:   

- Encontros mensais em que serão expostos temas e divididos materiais para estudo. A exposição será 

feita pelos participantes e também pela professora coordenadora. Eventualmente, de acordo com o 

tema a ser debatido, serão também convidados outros professores cujas pesquisas possam colaborar 

nas discussões para expor suas problematizações e resultados.  

- Acompanhamento de encontros restaurativos realizados dentro dos Projetos de Extensão Restaurar, A 

Voz Delas e Homem Real.  

  

2.9 Cronograma de atividades:   

Data                Hora   Atividade  

20 a 26/08  Inscrições no Google Forms.  

A entrega do material escolar escolhido será no primeiro encontro do 

projeto.  

28/08  Divulgação dos aprovados  



                                                                                              

  

31/08                 9h  1º Encontro  

Apresentação das propostas de textos a serem debatidos.  

Definição de cronograma da continuidade das atividades.  

  

III. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE 

ESTUDOS  

  

- Estar regularmente matriculado em Cursos de Graduação ou Pós-Graduação do Centro Universitário 

Campo Real.  

- Aprovação no processo seletivo inicial.  

- Contribuição com itens de material escolar conforme descritos no formulário de inscrição.  

  

  

  

IV. DO PROCESSO SELETIVO  

  

   Ao preencher o formulário disponível no link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUc0FcODDOOP- 

sRV0xTvRWC5qbApLEM8QL6k5t1wjToE7Cg/viewform?usp=sf_link, os candidatos preencherão 

também uma “carta de interesse” em participar do projeto, justificando tal interesse, informando 

atividades já realizadas e relacionadas à temática do grupo, bem como participação em eventos 

institucionais tais como: monitoria, projetos de extensão, projetos sociais, iniciação científica, etc.  

  No mesmo formulário de inscrição o candidato deverá informar o item de material escolar que entregará 

como valor da inscrição e participação no projeto.  

  Será publicada lista de selecionados em ordem alfabética e lista de espera, para o caso de qualquer dos 

selecionados desligar-se do projeto.  

  

  

Guarapuava, 19 de agosto de 2019.  

  

  

  

  
                

Profª Patricia Melhem Rosas  

Coordenadora do JR LAB  

  

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUc0FcODDOOP-sRV0xTvRWC5qbApLEM8QL6k5t1wjToE7Cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUc0FcODDOOP-sRV0xTvRWC5qbApLEM8QL6k5t1wjToE7Cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUc0FcODDOOP-sRV0xTvRWC5qbApLEM8QL6k5t1wjToE7Cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUc0FcODDOOP-sRV0xTvRWC5qbApLEM8QL6k5t1wjToE7Cg/viewform?usp=sf_link


                                                                                              

  

         
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão  

Centro Universitário Campo Real  

  

  

        

Prof. Mateus Cassol Tagliani   


