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Abstract

A metodologia círculos de justiça restaurativa e construção de paz é uma das metodologias

desenvolvidas pelo Instituto Terre des Hommes Brasil na proteção, prevenção da violência

contra crianças e adolescentes, além de operacionalizar o paradigma restaurativo em

processo judicial envolvendo adolescentes e no cumprimento de medidas socioeducativas.

Three take-aways of the session

● Conhecer noções básicas sobre os círculos de construção de paz.

● Saber como planejar e operacionalizar os círculos de construção de paz.

● Conhecer fluxos e procedimentos que são implementados os círculos de paz para

atendimento aos jovens no Brasil.

Objectives

● Compartilhar metodologia que vem sendo aplicada no Brasil para prevenção e

tratamento do delito pratico por adolescentes.

● Apresentar as condicionalidades para aplicação da metodologia.

● Compartilhar saberes.
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Expected outcomes

➢ Trocar experiências entre os participantes.

➢ Aprimorar prática.

➢ Intercâmbio de experiências e saberes.

Speakers/trainers

● Moderator

Antonio Renato Gonçalves Pedrosa

● Chat moderator

Francisca Evelyne Carneiro Lima

● Panelists

1. Antonio Renato Gonçalves Pedrosa

Advogado, Presidente do Instituto Terre des Hommes Brasil, facilitador de

práticas restaurativas, Especialista em Mediação de Conflitos, com 25 anos de

experiência em projetos sociais de promoção e defesa dos direitos da criança

e do adolescente.

2. Francisca Evelyne Carneiro Lima

Assessora Comunitária do Instituto Terre des Hommes Brasil. Professora,

Facilitadora de círculos de justiça restaurativa e Construção de Paz e

Conselheira de Direitos do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

3. Leila Joyce Mendes Silvério

Assessora Técnica do Instituto Terre des Hommes Brasil. Assistente Social e

Facilitadora de círculos de justiça restaurativa e Construção de Paz.
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