OFICINAS – PRASJUR
OFICINA INTERDISCIPLINAR DE PSICOLOGIA JURÍDICA
Período: 19/08/2019 a 18/11/2019
Segundas-feiras, das 15h às 17h + turno extra para
alunos(as) que optarem pelo acolhimento de mulheres junto
à Vara da Violência Doméstica.

LOCAL: PAAS – Projeto de Atenção Ampliada à Saúde, junto à antiga Sede da
UNISINOS, Praça Tiradentes, nº 35, Bairro Centro - São Leopoldo/RS.
O PRIMEIRO ENCONTRO (19/08/2019, às 14h) SERÁ NO PRASJUR - SALA B
02 104.
Os encontros a serem realizados no Juizado da Violência Doméstica (Av. Unisinos,
nº 99, Bairro Cristo Rei – São Leopoldo/RS) serão definidos pela equipe no decorrer
da Oficina.
PROFESSORAS COORDENADORAS E MINISTRANTES:

A oficina busca promover a inserção dos alunos do Direito no Projeto Psicologia e
Justiça do PAAS - Projeto de Atenção Ampliada à Saúde do Curso de Psicologia),
promovendo a prática interdisciplinar.
OBJETIVOS:

Professora MS Maria Alice Rodrigues
Professora MS Michele Scheffel Schneider

a) Estudo e discussão dos casos encaminhados pelo judiciário para perícia
psicológica;
b) Verificar a adequação da terminologia jurídica na prática das perícias
psicológicas;
c) Exercitar a prática interdisciplinar, buscando a ampliação do conhecimento
jurídico por meio das trocas estabelecidas nesse contexto;
d) Participar do acolhimento de mulheres em situação de violência, em turno
extra, na Vara da Violência Doméstica (Foro de São Leopoldo) e, posteriormente,
das discussões ocorridas em supervisão interdisciplinar, com as áreas que
integram o PAAS.

02 horas semanais (total de 26 horas a serem aproveitadas como atividade
complementar).
04 horas semanais para alunos que optarem por realizar turno extra pela manhã
(total de 52 horas a serem aproveitadas como atividade complementar).
06 horas semanais para alunos que optarem por realizar turno extra à tarde (total
de 78 horas a serem aproveitadas como atividade complementar).

PÚBLICO ALVO:
Acadêmicos do curso de Direito da UNISINOS, que estejam cursando ou tenham
cursado a disciplina de Direito de Família.
PROGRAMA:
I – Questões relacionadas ao direito de família: casamento, união estável, união
homoafetiva;
II – Relações familiares sob o âmbito da psicologia jurídica;
III – Crise familiar, disputa de guarda e regulamentação de visitas: violência
intrafamiliar, alienação parental (aspectos jurídicos e psicológicos);
IV – Destituição de poder familiar.
HORÁRIO: Segundas-feiras, das 15h às 17h.

VAGAS:

Turno extra: Terças-feiras, das 9h30min às 11h30min ou
das 13h30min às 17h30min.

03 vagas

CARGA HORÁRIA:

FREQUÊNCIA EXIGIDA:
85%
CONDIÇÕES DE SELEÇÃO:
1. Estar cursando ou ter cursado a disciplina de Direito de Família;
2. Entregar, no ato da inscrição, o histórico acadêmico e ficha preenchida;
2. Comparecer ao primeiro encontro, dia 19/08/2019. Caso contrário, o aluno(a)
será considerado(a) desistente.
INSCRIÇÃO:
As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do PRASJUR (B 02 104), das 8h
às 12h ou das 13h30min às 17h30min, até o dia 16/08/2019 ou até serem
preenchidas as vagas, mediante entrega da ficha de inscrição e do histórico
acadêmico disponível no MinhaUnisinos.
Fichas de Inscrição disponíveis na secretaria do PRASJUR e no “Fique Sabendo”
da Escola de Direito (http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-direito/).
A participação na Oficina é gratuita.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
PRASJUR – Programa de Práticas Sociojurídicas
Sala B 02 104 - UNISINOS
51 3590 8425 | prasjur@unisinos.br

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR
Assistência Jurídica Gratuita

FICHA DE INSCRIÇÃO:
Oficinas PRASJUR
Oficina Interdisciplinar – Psicologia Jurídica

Período: 19/08/2019 a 18/11/2019
(Segundas-feiras, das 15h às 17h + turno extra, terças-feiras, das 9h30min às
11h30min ou das 13h30min às 17h30min para alunos que optarem pela
discussão do acolhimento de mulheres junto à Vara da Violência Doméstica).

Nome completo: _________________________________________________________
Nº Registro Acadêmico: ______________
Endereço: ______________________________________________Nº:______
Bairro:______________________ Cidade: _______________________________ Estado: _____
Identidade: _________________________ CPF: ___________________
Data nascimento: ____/____/_____ Etnia:____________________
Fone: (___) ______________________
Email: _____________________________________
Deseja realizar turno extra? Sim ( ) Não ( )

Data: ____/____/____

Assinatura: _______________________________

OBS: Os alunos que tiverem interesse na realização de turno extra devem
informar na ficha de inscrição.
Preencher os dados com letra legível.
A inscrição deve ser entregue acompanhada do Histórico Escolar do aluno,
comprovando a matrícula ou a realização da disciplina de Direito de Família.
O HISTÓRICO ESTÁ DISPONÍVEL NO MINHAUNISINOS.
Os alunos selecionados serão avisados pelo e-mail informado, na data posterior
à do término das inscrições.

Término das Inscrições: 16/08/2019
Curso de Direito – Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR
Av. Unisinos, nº 950. Cristo Rei – São Leopoldo / RS – Centro 1 – Sala 1B100
Telefone (51) 3590 8425 – prasjur@unisinos.br
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