
 

 

EDITAL PROJETO DE EXTENSÃO 2019.2 – PROCESSO SELETIVO PARA 

MEMBROS DA ACADEMIA E COMUNIDADE NO GRUPO DE DIÁLOGO 

UNIVERSIDADE-COMUNIDADE- ADOLESCÊNCIA (GDUCA-PA) DO 2º 

SEMESTRE DE 2019. 

 

A Coordenação do GDUCA-PA - Grupo de Diálogo Universidade-Comunidade-

Adolescência através da parceria entre Fortiori Consultoria em Psicologia e a Fundação 

de Atendimento Sócio Educativo do Pará - FASEPA, torna público aos interessados que 

abrirá inscrições para participação nos Encontros Teóricos e de Diálogo a se 

realizarem no segundo semestre de 2019, na cidade de Belém-PA. 

 

1. O Grupo de Diálogo Universidade-Comunidade-Adolescência, é 

idealizado a partir do projeto desenvolvido, pensado e coordenado pelos professores 

Alvino Augusto de Sá e Sérgio Salomão Schecaira e que, desde 2006, estuda sobre 

Criminologia e Cárcere, estabelecendo assim contato direto com internos de alguns 

presídios da cidade de São Paulo e de Guarulhos, através de encontros semanais 

fundamentados em um diálogo autêntico e simétrico entre academia e cárcere. O 

GDUCA tem como foco adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de 

internação, prevista no artigo 121 e seguintes do ECA. Frise-se que participarão do 

grupo apenas adolescentes entre 12 e 18 anos, conforme art 2° do ECA.  

O ato infracional, ao contrário do propagado pelo senso comum não tem o autor como o 

único e exclusivo responsável pelo fato, mas também o tecido social e a malha de 

interações sociais colocando este adolescente em conflito com a lei como um ator 

situado. Em última e sucinta análise, o ato infracional praticado pelo adolescente é fruto 

de uma inserção social inadequada a partir de violações de direitos anteriores ao ato 

infracional. Portanto, não é apenas o indivíduo que deve ser objeto de revisão, senão 

suas interações e contexto social como um todo. O litígio deflagrado pelo ato 

infracional danifica e corrompe essas relações sociais e o GDUCA, através do diálogo 

vem buscar proporcionar a troca de experiências e ideias entre grupos tão dispares como 

os menores em conflito com a lei, os acadêmicos e a comunidade, que participará do 

projeto também, gerando a compreensão entre eles com a consequente reaproximação, 

restaurando os laços sociais. Nessa vereda, almeja-se que todos sejam acolhidos e 

sintam-se ouvidos e compreendidos dentro daquele grupo.  

 

2. Poderão ocorrer alterações em face de imprevistos em relação às instituições da 

FASEPA. Tais alterações podem ser, por exemplo, mudanças ou cancelamentos nos 

dias dos Encontros, ou, até mesmo, cancelamento de turmas. 

 

3. Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do GDUCA-PA. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

4. Serão oferecidas, ao total, 30 (trinta) vagas para a participação nos Encontros 

Teóricos e de Diálogo, a serem realizadas nas segundas-feiras pelo período matutino. 

5. As inscrições serão realizadas via e-mail gducc.pa@gmail.com com envio de 

currículo e carta de intenção em formato PDF que deve conter nome completo e quais 

os interesses em participar do projeto. E-mails que não contemplem esses dois 

elementos serão automaticamente desclassificados. 
6. Poderão se inscrever estudantes dos cursos de Psicologia, Direito, Serviço Social, 

Pedagogia e áreas afins, de qualquer semestre, de qualquer universidade ou faculdade 
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que sejam maiores de 18 (dezoito) anos e com as manhãs de segunda e quinta-feira 

livres para realização das atividades. 

7. Após a inscrição, o candidato receberá um e-mail com data, hora e local para 

entrevista com os coordenadores do Projeto. As convocações serão realizadas apenas 

por e-mail. Não havendo outro meio de contato. 

8. O GDUCA-PA será realizado – Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Pará 

(FASEPA)  

9. É por conta de cada participante a mobilidade de ir e voltar da fundação para 

realização dos encontros de Diálogo e Supervisões. 

10. Os encontros de terça-feira deverão ocorrer na FASEPA e os encontros de quinta-

feira deverão ocorrer na sede da Fortiori Consultoria em Psicologia para supervisão. 

11. Ao final do projeto com duração de 04 encontros de treinamento e estudo teórico, 10 

encontros de Diálogo e 10 encontros de supervisão, será emitido um certificado com 

carga horária total de 120 (cento e vinte) horas. 

 

DO CRONOGRAMA 

12. O semestre será composto de 04 (quatro) Encontros Teóricos, além de 10 (dez) 

Encontros de Diálogo na Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Pará 

(FASEPA) e 10 encontros de supervisão (VIDE ANEXO 1). 

 

DOS ENCONTROS TEÓRICOS 

13. Os Encontros Teóricos possuem como finalidade a compreensão dos fundamentos, 

objetivos e metodologia do GDUCA . 

14. Os Encontros acontecerão das 09:00 às 11:30 XXXXXXXXXX 

15. Será exigida a leitura de textos para os Encontros Teóricos, que terão debates como 

metodologia básica. As leituras referentes a cada Encontro Teórico encontram-se 

dispostas no ANEXO 1 deste Edital. 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

16. Serão selecionados 15 (quinze) integrantes em cada uma das turmas para participar 

dos Encontros na FASEPA. 

17. Os(as) inscritos(as) serão convocados(as) a participar de 04 (quatro) Encontros 

Teóricos e, aqueles que estiveram presentes em todas as reuniões (incluindo a Aula 

Magna), estarão aptos a entrarem no Projeto. 

18. A presença em todos os Encontros Teóricos, incluindo a Aula Magna, é 

obrigatória. O não comparecimento em qualquer um deles acarreta na automática 

exclusão do(a) participante do processo seletivo. (VIDE “DAS AUSÊNCIAS NOS 

ENCONTROS TEÓRICOS E PRÁTICOS”). 

19. O resultado do processo seletivo será divulgado por e-mail e pelas redes sociais da 

Fortiori até o dia 22 de Agosto de 2019. 

 

DOS ENCONTROS DE DIÁLOGO NA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 

SÓCIO EDUCATIVO DO PARÁ 

20. Os Encontros de Diálogo na FASEPA objetivam a efetivação do diálogo entre os 

membros da Universidade, Comunidade e Adolescentes, como será explicado e 

debatido nos Encontros Teóricos. 

21. Tais Encontros ocorrerão 09:00 às 11:30 pela manhã de segunda feira. 

22. É necessário ser maior de 18 (dezoito) anos para ingressar na Instituição. 

23. Os integrantes deverão levar para os Encontros de Diálogo na Fundação Sócio 

Educativa, obrigatoriamente, Documento de Identificação original com foto (RG, 



 

 

Carteira de Motorista, Passaporte, Carteira do Órgão de Classe, etc). Caso contrário, a 

entrada do membro na FASEPA será impedida pela Administração da Fundação.  

24. Cada Encontro de Diálogo terá a duração aproximada de uma hora e meia. 

25. De modo a fomentar o diálogo durante os Encontros na Fundação Sócio Educativa, 

membros da Universidade, Comunidade e Adolescentes organizarão dinâmicas em 

grupo. 

26. Não serão admitidos, em nenhuma hipótese, atrasos aos Encontros de Diálogo e 

nem nas supervisões. Não é permitida a entrada após o início do encontro. 

 

DAS AUSÊNCIAS NOS ENCONTROS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

27. A ausência em qualquer dos Encontros Teóricos, inclusive na Aula Magna, acarreta 

a automática exclusão do(a) integrante do Processo Seletivo (VIDE “DO PROCESSO 

SELETIVO”). 

 

DAS AUSÊNCIAS NOS ENCONTROS DE DIÁLOGO NA FUNDAÇÃO DE 

ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO PARÁ 

28. Não é permitido faltar em nenhum dos encontros (diálogo na instituição e 

supervisão), ficando a cargo da coordenação a decisão de exclusão ou não do projeto, 

mediante apresentação de comprovante de justificativa por motivo de doença, uma 

única falta. 

29. A ausência em número superior ao acima descrito impede a emissão de Certificado 

de Participação. 

 

DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

30. Será fornecido Certificado de Participação pela Fortiori Consultoria em Psicologia 

com carga horária total de 120 (cento e vinte) horas de participação em atividades de 

extensão. 

31. A participação nos Encontros Teóricos não possibilita a emissão do Certificado de 

Participação. Para tanto, é necessário o comparecimento aos Encontros de Diálogo no 

na Fundação Sócio Educativa. 

 

DÚVIDAS, SUGESTÕES E CRÍTICAS 

32. Caso haja alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor encaminhar e-mail para gducc-

pa@gmaill.com. 

 

 

 

 

Belém, 13 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

Altiere Duarte Ponciano Lima 

Psicólogo 

Coordenador do GDUCC-PA 

Fortiori Consultoria em Psicologia 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA SEMESTRAL 

As informações contidas neste Cronograma são passíveis de alteração em virtude de 

eventuais mudanças nos dias e horários disponibilizados pela Fundação de Atendimento 

Sócio Educativo do Pará (FASEPA)  

Turmas Regulares 

 

TURMA 1:  

 

Encontros de Diálogo com Adolescentes 

Segundas-feiras: 09:00 às 11:30  

Local: Centro Juvenil Masculino – CJM. 

Centro Cultural Arte, Lazer e Desporto Apoena. 

End. Br 316, km 8, Rua Cavalcante (o lado do Ministério Público de Ananindeua). 

 

Supervisão 

Quintas feiras: 09:00 as 10:30 

Local: Fortiori Consultoria em Psicologia 

 

CALENDÁRIO 

 

13.08.2019 – LANÇAMENTO DO PROJETO GDUCA NA UNAMA. 

13.08.2019 – ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

18.08.2019 – ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. 

19.08.2019 – TRIAGEM DE CURRÍCULOS E MARCAÇÃO DA ENTREVISTA 

20 e 21.08.2019 – ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

22.08.2019 – RESULTADO DA PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO DE PESSOAS 

PARA ESTÁGIO. 

23.08.2019 – AULA MAGNA – ALTIERE PONCIANO 

26, 27 e 28.08.2019 – TREINAMENTO GDUCA 

02.09.2019 – PRIMEIRO ENCONTRO NA UNIDADE. 

 

 

CALENDÁRIO DE ENCONTROS: 

02.09 

09.09 

23.09 

30.09 

07.10 

14.10 

21.10 

28.10 

04.11 

11.11 

 

CALENDÁRIO DE SUPERVISÃO 

05.09 

12.09 

26.09 

03.10 

10.10 



 

 

17.10 

24.10 

31.10 

07.11 

14.11 

 

1. Manejo de Grupo, 2. Adolescente em Desenvolvimento, 3. Estatuto da Criança e 

Adolescência – ECA e 4. Estratégias de Responsabilização e Ressignificação do Ato 

Infracional.  

 

Encontros Teóricos: 

Encontro I: 

Aula Magna do Professor Altiere Ponciano: Manejo de Grupo 

Encontro II: 

Adolescente em Desenvolvimento  

Encontro III : 

Estatuto da Criança e Adolescência – ECA  

Encontro Teórico IV: 

Estratégias de Responsabilização e Ressignificação do Ato Infracional.  

 

 


