SEMINÁRIO TEMÁTICO
Responsabilidade Penal do Adolescente
Terças-feiras: 15h às 17h
I – PROFESSOR: Guilherme A. Portugal Braga
II – TEMA GERAL:Direito da Criança e do Adolescente
III – OBJETIVOS:Capacitar os estudantes para a percepção da punibilidade dos atos infracionais,
bem como possibilitar a leitura crítica da dualidade entre pedagogia e punição no
universo das instituições de internação juvenil.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:Evolução Histórica do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil – Sécs.XX e
XXI.A doutrinada situação irregular versus a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente.
Princípios Constitucionais e Direito da Criança e do Adolescente. O Direito Penal Juvenil. Inimputabilidade
penal e responsabilidade penal juvenil. O processo por ato infracional – as garantias processuais. As medidas
socioeducativas. A medida socioeducativa de internação. A vivência rotineira, o caráter pedagógico e as
necessidades disciplinares da internação juvenil. O SINASE – Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo
V – METODOLOGIA:O método utilizado será o interativo, possibilitando a exposição do tema, bem como sua
reflexão, utilizando-se de leitura, análise e produção de textos. Como forma de avaliação, os alunos deverão
construir memória escrita sobre o seminário, ou participarem ativamente das discussões dos seminários,
intervindo de modo relevante na discussão dos temas propostos.
VI – CARGA HORÁRIA:Dezoito (18) horas / aula (01 crédito acadêmico).
VII – CRONOGRAMA: 09 encontros
Mês
Abril
Maio
Junho

Dias de aula
04,11,18,25
02,16,23,30
06

VIII – PARTICIPANTES: alunos de todos os períodos; professores da rede pública de ensino fundamental e
médio; operadoes do Direito; psicólogos; pedagogos; operadores de segurança públíca; lideranças
comunitárias e religiosas.
IX – INSCRIÇÕES:
 Somente de 24/02 a 10/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de MAIO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de MAIO e
JUNHO de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o
pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
X – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

