INSTITUTO IPECS DE SEGURANÇA MUNICIPAL

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

Santos, SP, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA
Módulo I – Fundamentos de Justiça Restaurativa
Carga Horária: 40 horas – curso teórico-vivencial.

O INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA PÚBLICA
MUNICIPAL - IPECS, CNPJ 05.239.187/0001-02, com sede em Santos, doravante
denominada simplesmente INSTITUTO IPECS, torna público através de seu sitio
eletrônico www.ipecs.org.br o presente edital de abertura de inscrição, para realização de
curso de capacitação de facilitadores em JUSTIÇA RESTAURATIVA. O presente curso
será realizado em sua sede, através de parceria com o INSTITUTO PACTO DE
CONVIVÊNCIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob denominação
Social: Ventris Câmara Privada de Mediação, Arbitragem, Conciliação e Ensino Ltda-ME e
nº do CNPJ 22.327.922/0001-40, com sede em Cerquilho- SP, doravante denominada
simplesmente INSTITUTO PACTO DE CONVIVÊNCIA, representada por Osmar Ventris,
CPF 750.767.308-10.

DO CURSO
O Curso de capacitação em Justiça Restaurativa e Gestão de Núcleos de Convivência
restaurativa se compõem de três módulos: Fundamentos de justiça restaurativa, círculos
de construção de paz e práticas de justiça restaurativa, sendo o primeiro módulo requisito
para frequentar os demais módulos.

DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições para o MÓDULO I – FUNDAMENTOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA estão
abertas a partir desta data até 11 de outubro de 2017, pelo sitio eletrônico
www.ipecs.org.br.

JUSTIÇA RESTAURATIVA
Em funcionamento há cerca de 10 anos no Brasil, a prática da Justiça Restaurativa tem
se expandido pelo país. Conhecida como uma técnica de solução de conflitos que prima
pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores, a prática tem
iniciativas cada vez mais diversificadas e já coleciona resultados positivos. 1
A Justiça Restaurativa é a educação para a convivência envolvendo todos os
personagens de um conflito, sendo recomendada pela ONU, podendo ser usada para
muitos casos, dentro e fora do âmbito do judiciário.
Os conceitos, as técnicas e estratégias da Justiça Restaurativa são instrumentos eficazes
e relevantes para aplicação no ambiente escolar, familiar, organizacional; também úteis
nas entidades sociais, religiosas, esportivas, culturais, penitenciárias, empresas, enfim,
em qualquer lugar onde houver pessoas e possibilidade de conflitos.

OBJETIVOS:


Propiciar conhecimento do conceito de Justiça Restaurativa, princípios,
fundamentos e resultados das experiências com as práticas restaurativas, e outras
técnicas auto compositivas, na perspectiva da cultura de paz;



Desenvolver ações preventivas e de formação para multiplicadores, fundamentado
nos princípios e valores da Justiça Restaurativa, com foco na responsabilização
das pessoas envolvidas em situações de conflito e na restauração de laços
rompidos pelo ato infracional cometido por adolescentes;



Restaurar as relações rompidas em decorrência do ato infracional;



Sensibilizar pessoas das comunidades, das ONGs, entidades civis e públicas com
vistas à percepção da possibilidade da resolução pacífica dos conflitos;



Capacitar pessoas das diversas áreas do setor público, como Educação, Saúde,
Segurança, Conselhos Tutelares e de Direitos (CMDCAs), CRAS, CREAS, NASF,
bem como profissionais e agentes da sociedade civil, ONGs, empresas,
comunidades com vistas à percepção da possibilidade da resolução pacífica dos
conflitos.

PÚBLICO ALVO
• Todo e qualquer cidadão que acredita na necessidade e possibilidade de empregar
novos paradigmas em segurança e na resolução pacífica de conflitos via
responsabilização, reparação de danos, restauração;
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• Estudantes e profissionais das diversas áreas do conhecimento, profissionais e agentes
da área pública e privada, gestores no âmbito corporativo e entidades sociais; população
em geral, que visam o restabelecimento da paz social.
VAGAS
O curso será realizado na seguinte modalidade:
a) presencial com mínimo de 20 alunos e máximo até 40 vagas;
INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas através da ficha de inscrição solicitada por e-mail
ipecs@ipecs.org.br, ou fone (13) 33223072. ou eletronicamente através do site
www.ipecs.org.br
VALOR e FORMA DE PAGAMENTO
•

O valor do curso é R$ 700,00 (setecentos) reais

•

Pagamentos através de deposito ou transferência bancária na conta:
Banco Itaú ag 1542 conta corrente 21737-5

•

CNPJ 05.239.187/0001-02

•

Razão Social: Instituto de Pesquisa, Ensino e Consultoria Técnica em Segurança
Publica Municipal - IPECS

Ou através das opções oferecidas no formulário de inscrição.
LOCAL E DATAS
As aulas presencias (teóricas-vivenciais) serão ministradas nos dias 12, 13, 14 e 15 de
outubro de 2017, no auditório do Edificio First Officers Inovation – sede do IPECS,
situado a rua Dr. Antônio Bento numero 17, 22° andar, bairro de Vila Matias em Santos
CERTIFICAÇÃO
Nossos cursos são classificados como livres e de atualização ou qualificação profissional.
No certificado constarão todos os itens obrigatórios de um certificado com validade em
todo o território nacional por esta modalidade de curso livre.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Osmar Ventris: Sócio Presidente do Instituto Pacto de Convivência. Advogado Formado
em Direito pela USP, Conciliados Judicial, MBA em Gestão Pública, Especialista (latu
sensu) em Segurança Pública; Instrutor e facilitador em Justiça Restaurativa, Pósgraduação-extensão em Mediação e Conciliação no novo Código de Processo Civil. Foi
consultor jurídico voluntário (2014-2016) e Presidente do CMDCA/Cerquilho(2016). Pósgraduando em Metodologia no Ensino Superior.
Santos, SP, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

