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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de extensão Núcleo de Estudos e Defesa dos 

Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, no município de 

Ponta Grossa/PR. O NEDDIJ possibilita o acesso à justiça para famílias em vulnerabilidade e risco social, 

realizando atendimento sóciojurídico para a regularização de situações em que a criança/adolescente está sob a 

responsabilidade de terceiros, regularização está feita através de ações de guarda, tutela e adoção. Além disso, o 

projeto trabalha com oficinas, palestras e mobilizações em escolas, a fim de divulgar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA. Pretende-se, neste trabalho, apresentar o NEDDIJ e os dados referentes ao atendimento 

realizado no ano de 2018 pela equipe de Serviço Social. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho 

é a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental com a análise dos dados. 

Palavras-chave: Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ. Serviço Social. 

Extensão. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

NEDDIJ – Núcleo de Estudos e Defesa da Infância e Juventude.  

PÚBLICO-ALVO  

O NEDDIJ presta atendimento sociojurídico a famílias que se encontram em 

vulnerabilidade socioeconômica.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 
1
 Assistente Social; UEPG; Serviço Social, alana96_@hotmail.com. 

2
 Supervisora; UEPG; Serviço Social, lavoratti@yahoo.com.br. 

3
 Estagiária de Serviço Social; UEPG; Serviço Social, dunear@hotmail.com. 

4
 Coordenador; Departamento de Direito do Estado, professor.alexandre.rocha@gmail.com. 
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O NEDDIJ de Ponta Grossa- PR, atende o município de Ponta Grossa em toda sua 

extensão, incluindo seus distritos (Guaragi, Itaiococa, Uvaia). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A sede física do NEDDIJ encontra-se em anexo ao Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UEPG, localizado na Rua Maria Perpétua da Cruz em Oficinas. Além de atuar em sua sede, o 

projeto realiza ações esporádicas nas Escolas Estaduais e Municipais do município, no 

Programa Jovem Aprendiz, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no 

Centro de Referência Especializada (CREAS), dentre outros locais, onde se trabalha com 

oficinas a fim de divulgar o ECA através do projeto ECA. 

JUSTIFICATIVA 

O NEDDIJ trata-se de um projeto de extensão da UEPG que atua na defesa dos 

direitos da Infância e Juventude no município de Ponta Grossa. Inicialmente, o NEDDIJ 

buscava regularizar as situações de guarda, tutela e adoção, conceder as medidas de proteção 

às crianças e adolescentes que por algum motivo tiveram seus direitos violados e também 

prestar assistência à adolescentes acusados de cometer atos infracionais.  

Atualmente, o projeto não mais atua com socioeducação, deixando esta demanda para 

a Defensoria Pública do município. Desta forma, o NEDDIJ continua atuando na 

regularização das medidas de guarda, tutela e adoção, passando a realizar oficinas, com o 

objetivo de divulgar o ECA. 

Desde sua implementação, até os dias atuais, a execução do trabalho do NEDDIJ é 

realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de Serviço Social e 

Direito. Atualmente, o projeto conta com uma Assistente Social, duas Advogadas, duas 

estagiárias de Serviço Social e duas de Direito, um coordenador do curso de Direito e uma 

supervisora do curso de Serviço Social. Os profissionais que atuam no projeto são recém-

formados, o que permite a estes a primeira experiência profissional. 

As famílias em que o NEDDIJ atende, em sua maioria, são encaminhadas pela rede 

de proteção de crianças e adolescentes, pelos órgãos: Conselho Tutelar, Ministério Público, 

Vara da Infância e Juventude, CRAS, CREAS, dentre outros. 

As famílias que chegam ao projeto são famílias as quais se encontram em situação 

de vulnerabilidade econômica, não tendo condições de pagar as custas de um advogado 
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particular. Assim, quando essas famílias chegam até o projeto, são atendidas pela equipe 

multidisciplinar, a qual busca atender a família de forma integral, prestando as informações 

necessárias e atuando com as demandas de regularização de guarda, tutela e adoção. Além 

disso, na entrevista social realizada pela Assistente Social, se identificado uma situação em 

que a pessoa necessita de atendimento em outros órgãos, é realizado o devido 

encaminhamento. 

Quando o NEDDIJ atua em medidas de guarda, tutela e adoção, está atuando na 

defesa do direito à convivência comunitária e familiar das crianças e adolescentes prevista no 

ECA. Nos últimos anos percebe-se o aumento da regularização destas medidas, onde a 

demanda do projeto aumentou significativamente (dados apresentados no resultado através de 

três gráficos), o que é visto de forma positiva, já que a regularização das situações fáticas 

dessas famílias propiciam que as crianças e adolescentes tenham seu direito familiar e 

comunitário garantido. 

 

OBJETIVOS 

O principal objetivo do NEDDIJ é propiciar as famílias que se encontram em 

vulnerabilidade socioeconômica o acesso à justiça. Além disso, promove ações de prevenção, 

visando a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Ainda, o NEDDIJ proporciona a 

profissionais recém-formados da área de Serviço Social e Direito uma primeira experiência 

profissional e para os estagiários oportuniza a vivência prática, podendo pôr em prática o que 

está aprendendo em sala. 

Além disso, permite que o acadêmico viva a experiência que só a extensão 

universitária propicia, considerando que a extensão universitária é a ação da universidade que 

possibilita o contato com a comunidade, onde acontecerá a articulação do conhecimento 

adquirido na universidade com as necessidades da comunidade, tendo por objetivo 

transformar a realidade social. 

METODOLOGIA 

 Quando as famílias chegam ao NEDDIJ, são atendidas pela equipe multidisciplinar do 

projeto, que primeiramente passam pelo acolhimento, o qual é realizado por ambas ás áreas. O 

acolhimento é o mais humanizado possível e tem como objetivo compreender a demanda da 

família. Posteriormente à identificação da demanda, se está for realmente do NEDDIJ, é 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

agendado uma nova data para a família retornar ao NEDDIJ, neste dia a família será atendida 

pelo Serviço Social e iniciado o atendimento para regularização da situação. 

O profissional de Serviço Social tem o papel de compreender o contexto em que os 

indivíduos pertencem e a realidade em que estão inseridos, buscando levantar o histórico 

familiar e o motivo que o levou a precisar do atendimento sociojurídico, visando sempre 

assegurar os direitos fundamentais da criança e do adolescente. (CULTZ, ROSA, 

HOLZMANN, 2017) 

Desta forma, o Assistente Social utiliza dos instrumentais técnico-operativos 

inerentes à profissão: Acolhimento, Entrevista Social, Observação, Relatório Social, Parecer 

Social e Encaminhamento. (SARMENTO, 1994) Isto posto, cabe a equipe de Direito dar 

início à ação judicial e a devida continuidade ao atendimento daquela família que está sendo 

atendida pelo NEDDIJ. 

RESULTADOS 

 Diante do que foi exposto, será apresentado três gráficos referentes às ações 

desenvolvidas no projeto no ano de 2018. O primeiro gráfico mostra quantitativamente o 

número de ações de guarda, tutela e adoção. 

GRÁFICO 01: Tipo de processo do NEDDIJ/UEPG –2018 
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Fonte: Org. Cultz e Moraes, 2018.  

 

Como podemos observar, o gráfico demonstra que o número de ações de guarda é 

maior que as demais ações. Um dos motivos se refere ao vínculo do Requerente em relação 

aos Requeridos, como pode-se observar no gráfico abaixo. 

Gráfico 2: Grau de Parentesco dos Requerentes em relação aos Requeridos 
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Fonte: Org. Cultz e Moraes, 2018. 

   

Como se pode observar, grande parte dos Requerentes são avós das crianças e 

adolescentes, o que justifica o primeiro gráfico, já que avós não podem adotá-los. Outro fator 

é que a ação de guarda é provisória, e na maioria dos casos do NEDDIJ, os genitores não 

perdem o seu poder familiar definitivamente. Sendo então a medida de guarda ideal, uma vez 

que esta é revogável e permite que os genitores tenham novamente a guarda de seus 

descendentes, garantindo assim a permanência das crianças e adolescentes em sua família 

natural. O próximo gráfico apresenta os principais órgãos parceiros do NEDDIJ, os quais 

encaminham as famílias para o Núcleo.  

 

Gráfico 3: Órgãos que fizeram encaminhamentos para o NEDDIJ em 2018 
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Fonte: Org. Cultz e Moraes, 2018. 
 

 Observa-se que o principal órgão da rede que realizou encaminhamento para o 

NEDDIJ em 2018 foi o Serviço de Auxílio à Infância - SAI. Isto ocorreu, pois, no ano de 

2018 o NEDDIJ e a Vara da infância realizaram uma parceria, a qual resultou no Programa 

Família Legal, criado pela Juíza da Vara da Infância que tem como principal objetivo realizar 

as medidas de guarda, tutela e adoção, de forma mais rápida possível. 
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O Ministério Público, assim como o SAI, também tem uma parceria firmada com o 

NEDDIJ, consistindo em um fluxo de atendimento, onde todas as famílias que procuram o 

Ministério Público para regularizar as medidas de guarda, tutela e adoção, são encaminhadas 

diretamente para o NEDDIJ. Além do SAI e do Ministério Público, o NEDDIJ conta com 

outros órgãos/instituições, os quais também são de suma importância para o andamento do 

projeto e para o fortalecimento da rede de proteção da infância e juventude. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O NEDDIJ tem atuado no munícipio de Ponta Grossa há aproximadamente 12 anos, a 

atuação do projeto tem ganhado reconhecimento pela rede de proteção, sendo referência em 

toda a rede e isso foi demonstrado quantitativamente nos gráficos apresentados. Apesar de ser 

um projeto de extensão, o NEDDIJ tem assumido grande parte da demanda de regularização 

das ações de guarda, tutela e adoção, o que é de extrema importância, ora por permitir as 

famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social o acesso a justiça, ora por 

atuar na defesa do direito comunitário e familiar das crianças e adolescentes atendidas. 

 

APOIO 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI 
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