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Reuniões Periódicas
Formação da Equipe

Pesquisas
Capacitação
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Título para o projeto???
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C O N F I A R

(Autora: Mari Estela Kindrat)
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Imagem / logo / símbolo do projeto???
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2015

Estágio de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho

Presente para a equipe da VIJF
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Por que um catavento?

Significados simbólicos 
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Na China:

“mudar a sorte de uma pessoa”

Instrumento que transforma obstáculos em 
oportunidades.

Seu simbolismo profundo representa diversos 
conceitos, tais como: 





ATIVIDADES
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O que fazemos?

Reunião mensal jur + psi
Reunião semanal psi (debriefing)

Pesquisas
Atendimentos semanais

Aproximadamente 90 casos
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O que fazemos?

Atuamos respeitando e considerando a 
definição básica de um 

"Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania“

CEJUSC



Atividades
O que fazemos?

"Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania“

CEJUSC

Estrutura, equiparada a uma unidade judiciária, 

desenvolve trabalhos correlatos à política de autocomposição, 

com especial ênfase na solução de conflito. 
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O que fazemos?

C O N F I A M O S

“Coloque a lealdade e a confiança
acima de qualquer coisa; 

não te alies aos moralmente inferiores; 
e não receies em corrigir os erros deles”

Confúcio
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Por que fazemos???

“Eu quero fazer?”



Atividades

Meu primeiro caso atendido:

Maria Flor*
2 anos

*Nome fictício
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Trecho do relatório sobre a escuta 
humanizada de Maria Flor:



Maria Flor foi encaminhada a sala de atendimento,
ocasião em que a psicóloga na intenção 

de estabelecer o rapport 
necessário para a coleta de informações honestas, 

mostrou a infante todos os móveis 
e materiais disponíveis na sala. 

Ao conhecer a sala e os materiais a infante
demonstrou especial interesse 

pelas folhas de papel e canetas e pediu para desenhar.
Ao ser questionada sobre o que desenharia, 

a mesma relata:



“vou desenhar a mãe e o pai, 
não vou desenhar o vô porque o vô briga”. 

Solicita-se que fale sobre a forma como o vô briga, 

“ele bate e dói, 
ele tira a calça e coloca um negócio aqui”

(sinalizando sua vagina). 



Maria Flor
Sofria abuso sexual por parte do namorado da avó

a quem ela se referia como seu avô .

Maria Flor
2 anos de idade!



Lançamento



Equipe



Site

www.projetoconfiar.com.br



Capacitações



Capacitações



Capacitações



Capacitações




