
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

Data

04/abr

11/abr

02/mai

16/mai

06/jun

13/jun

08/ago

22/ago

05/set

12/set

03/out

17/out

31/out

07/nov

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 13:00

Princípios de proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. Análise de textos.

Princípios de proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. Análise de textos.

Organização institucional de atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil.

Desenho das Políticas públicas em prol da infância e juventude brasileira. Descentralização, Municipalização e 

paticipação democrática.

As raízes da violência doméstica no Brasil contra a criança e o adolescente

Análise de textos sobre a violência doméstica - estudo interdisciplinar

Análise de textos sobre a violência doméstica - estudo interdisciplinar

Denise Auad

Sorteio

Conteúdo Programático

Apresentação dos objetivos do grupo de iniciação científica. Seleção dos integrantes caso haja um número maior 

de inscritos do que o permitido. 
A estrutura do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil. Sua relação com a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito da Criança e com a Constituição Federal Brasileira de 1988.

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 15:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 04/04/2017

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

Este Grupo de Iniciação Científica tem o objetivo de desenvolver uma cultura de estudo 

e pesquisa sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, protegidos pelo princípio da 

prioridade absoluta por determinação expressa da Constitução Fedral Brasileira. Nete 

ano, nosso foco de análise será a violência doméstica em face da criança e do 

adolescente, a qual é um dos problemas mais graves que assolam a juventude 

basileira, independentemente de sua classe social, mas que atinge com maior 

intensidade as famílias mais pobres e, portanto, mais vulneráveis ao não cumprimento 

de suas garantias constitucionais.  Analisaremos as raízes deste problema, as atividades 

dos órgãos de atendimento e as possíveis soluções para superarmos este terrível 

quadro de violações, a fim de garantirmos dignidade a nossas meninas e meninos 

brasileiros.

Estudos sobre a cidadania plena da criança e do adolescente - violência doméstica

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão terça-feira

13:00

Análise de textos sobre a violência doméstica - estudo interdisciplinar

Análise de textos sobre a violência doméstica - estudo interdisciplinar

Estrutura de atendimento à violência doméstica no Brasil

Papel da família, da comunidade, das escolas, do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública e do Judiciário no 

combate à violência doméstica contra a criança e o adolescente no Brasil.

Conclusões do grupo.

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – INICIAÇÃO CIENTÍFIICA - 2017

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Grupo destinado aos alunos das séries 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Informar o critério de seleção 

Entrevista 

Avaliação escrita 

Outro (especificar ao lado) 

5ª série 


