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Resumo: O presente trabalho tem o propósito de analisar e apresentar os resultados obtidos pelo Projeto de 

Extensão “Falando em Família” referentes ao ano de 2018, fundado em dados de questionários aplicados aos 

participantes das oficinas realizadas semanalmente, bem como descrever as atividades produzidas pelo Projeto de 

Extensão e o perfil dos jurisdicionados participantes. O projeto é resultado da parceria, iniciada em 2015, entre a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), o Centro Universitário Santa Amélia (UNISECAL) e o Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC/PG). O objetivo do projeto é ouvir e informar aos jurisdicionados sobre os temas relevantes ao Direito 

das Famílias, como: guarda dos filhos, fixação de alimentos, visitas, divórcio, partilha de bens e alienação parental 

e sensibilizar a comunidade sobre os métodos consensuais para a resolução de conflitos familiares. Com os dados 

obtidos é possível concluir que esta extensão universitária tem cumprido fundamental papel para o acesso à justiça 

das partes com processo em trâmite nas Varas de Família da Comarca de Ponta Grossa, bem como instruído as 

partes ao que poderá ser enfrentado em uma futura sessão de mediação.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de Extensão “Falando em Família”.  

 

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo do Projeto de Extensão “Falando em Família” são os jurisdicionados 

envolvidos em processos em trâmite nas Varas de Família da Comarca de Ponta Grossa, desde 

que haja crianças/adolescentes como partes ou interessados na ação. 
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Apenas a Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná é atingida pelo Projeto Falando 

em Família e suas ações. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As principais ações do Projeto Falando em Família são realizadas no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa (CEJUSC-PG), em forma de 

atividades semanais, tais como oficinas, ligações convite, ligações de pesquisa de satisfação e 

análise de dados estatísticos. Além disso, anualmente são realizadas ações em conjunto com 

outros cursos, como a III Semana de Enfrentamento às Violências contra Crianças e 

Adolescentes, promovida pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre 

Infância e Adolescência (NEPIA/UEPG), desenvolvida no terminal central de ônibus da cidade. 

O Projeto Falando em Família também conta com atividades conjuntas com outros projetos do 

CEJUSC, como o Projeto Pertencer, desenvolvendo atividades em colégios, escolas e 

associação de moradores. Por fim, o Projeto também desenvolve palestras que versam sobre o 

Direito das Famílias, localizadas principalmente na UEPG e na UNISECAL. 

 

JUSTIFICATIVA 

O acesso à justiça é princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, 

previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 88 e no art. 3º do Código de Processo 

Civil de 2015 – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Para que tal princípio atinja maior e real eficácia dentro da sociedade jurídica 

contemporânea, o Novo Código de Processo Civil de 2015 inovou ao abranger as matérias de 

mediação e conciliação em seu corpo textual (Seção V – Dos Conciliadores e Mediadores 

Judiciais, arts. 165 – 175). Tais institutos se revelam como “legítimos meios alternativos de 

pacificação social” (DIDIER, p. 165); métodos autocompositivos de resolução de conflitos, que 

permitem aos indivíduos envolvidos no processo, a liberdade de decidirem o destino do litígio.  

Entretanto, apesar do incessante incentivo do Legislador em matéria de 

autocomposição e métodos consensuais de solução de conflitos, é notável que o ordenamento 

jurídico ainda se encontra fortemente influenciado e regrado pela tradição do Estado juiz, que 

decide o futuro e a melhor solução para as pessoas envolvidas na situação do processo. Foi por 

consequência dessa análise e visando certa mudança de conjuntura que o Projeto de Extensão 

“Falando em Família” surgiu, no ano de 2015, como uma parceria entre a Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, o Centro Universitário Santa Amélia - UNISECAL e o Tribunal de Justiça do 
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Paraná, por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC-

PG). 

 

OBJETIVOS 

O Projeto de Extensão “Falando em Família” tem como objetivos ouvir, sensibilizar e 

informar os jurisdicionados convidados, através do ambiente de grande compartilhamento de 

experiências e conhecimento que é estabelecido dentro das oficinas. Os integrantes do projeto 

visam estimular uma mudança no pensamento dos indivíduos envolvidos no processo, para que 

estes consigam visualizar o seu real poder dentro da ação, e assim busquem a manutenção dos 

vínculos entre pais e filhos, sempre procurando realizar o que se configura como a melhor 

situação para a criança e/ou adolescente envolvido; muitas vezes presente na concretização do 

acordo nas sessões de mediação que acontecem por volta de duas semanas após as oficinas do 

projeto. 

Para que se possa visualizar se os objetivos se concretizam na realidade e averiguar os 

reais efeitos do projeto aos jurisdicionados participantes, são aplicados questionários para 

levantamento do perfil e satisfação ao final de cada oficina, com perguntas objetivas e também 

perguntas abertas, que incluem o grau de satisfação do jurisdicionado, se ele recomendaria a 

participação de outras pessoas no projeto, entre outros critérios de avaliação. O resultado 

percentual de tais questionários será averiguado no tópico “Resultados” do presente trabalho, 

para análise do desenvolvimento, crescimento e concretização do projeto.  

 

METODOLOGIA 

No presente trabalho é utilizado o método dedutivo, através da pesquisa documental 

direta e indireta. A pesquisa documental direta tem por objetivo a análise dos questionários 

respondidos pelos jurisdicionados ao final das oficinas, posteriormente transformados nos 

gráficos apresentados na seção “resultados”. Já a pesquisa documental indireta é realizada 

através da consulta à literatura jurídica e à legislação referente às matérias do direito das 

famílias, alvo do Projeto de Extensão “Falando em Família”.  

Contando com 50 integrantes no ano de 2019, entre acadêmicos, professores, 

profissionais das áreas jurídica e da psicologia e servidores públicos, o projeto entra no seu 

quarto ano desenvolvendo oficinas semanais que contam como convidados os jurisdicionados 

que possuem processos em trâmite nas Varas de Família da Comarca de Ponta Grossa. Nessas 

oficinas, o foco está presente nos processos que têm como objeto a fixação de alimentos, 
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divórcio e a guarda dos filhos, desde que sejam partes ou interessados crianças e/ou 

adolescentes.  

As oficinas ocorrem todas as quintas-feiras no ambiente do CEJUSC, com a 

participação de acadêmicos e professores dos cursos de Direito e Psicologia, e estabelecem um 

ambiente livre para que os jurisdicionados exponham as motivações do processo, bem como 

tirem suas dúvidas em relação às sessões de mediação e outros tópicos jurídicos. As duas partes 

do processo são convidadas para oficinas em datas diferentes, para evitar o desconforto dos 

jurisdicionados e a criação de empecilhos durante a participação das partes. Além das oficinas, 

semanalmente são realizadas outras atividades do projeto no CEJUSC, como as ligações-

convite para os jurisdicionados, as ligações de pesquisa de satisfação e a análise dos dados 

estatísticos. 

 

RESULTADOS 

Os dados correspondentes ao perfil dos jurisdicionados e ao grau de satisfação 

correspondem às informações extraídas dos questionários preenchidos pelos jurisdicionados 

participantes durante o ano de 2018. 

O perfil do jurisdicionado participante da extensão universitária é marcado em sua 

maioria pela figura do autor das ações de família, correspondentes a 78% e 22% indicam a 

figura do réu da ação. Com a faixa etária predominante de 31 a 40 anos (40%), seguida por 20 

a 30 anos (35%), 41 a 50 anos (20%), mais de 50 anos (4%) e menos de 20 anos (1%). Bem 

como, 22% dos jurisdicionados são atendidos pelos Núcleos de Práticas Jurídica das 

Instituições de Ensino Superior da Comarca.  

Quanto ao grau de instrução dos participantes, observa-se que a maioria, 

correspondendo a cerca de 30%, possui o ensino médio completo, 20% possuem ensino 

fundamental incompleto, 17% possuem o ensino médio incompleto, 10% ensino superior 

incompleto, 8% ensino fundamental completo, 7% pós-graduação, 6% ensino superior 

completo e 2% equivalem a outras opções não mencionadas.   

O perfil socioeconômico é marcado por 47% dos participantes pertencentes a classe 

E (até 2 salários mínimos por mês), 18% pertencem a classe D (2 a 4 salários mínimos por mês), 

4% pertencem a classe C (4 a 10 salários mínimos por mês), 1% pertencem a classe B (10 a 20 

salários mínimos por mês), 1% pertencem a classe A (acima de 20 salários mínimos por mês) 

e 29% não quiseram informar sua situação financeira.  
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Os temas mais abordados nas oficinas sobre o Direito das Famílias equivalem a 

alimentos (61%), divórcio (17%), guarda dos filhos (15%), regulamentação de visitas (6%) e 

alienação parental (1%).  

Mediante as atividades realizadas pelo grupo de dados estatísticos do Projeto de 

Extensão, foram formulados os seguintes gráficos de grande importância para analisar a eficácia 

da extensão universitária:  

 
Gráfico 1 – Percentual de jurisdicionados que tinha ouvido falar sobre práticas consensuais como forma de 

solução de conflitos antes da oficina do Projeto de Extensão 

 
Fonte: Relatório do Projeto de Extensão “Falando em Família” ( 2018). 

 
Gráfico 2 – Notas dispostas pelos jurisdicionados sobre o nível de satisfação após a realização das atividades 

desenvolvidas nas oficinas 

 
Fonte: Relatório do Projeto de Extensão “Falando em Família” ( 2018). 

 
Gráfico 3 – Notas dispostas pelos jurisdicionados sobre o quanto as informações foram esclarecedoras durante a 

oficina 

 
Fonte: Relatório do Projeto de Extensão “Falando em Família” ( 2018). 
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Com base nos dados apresentados é possível visualizar o desenvolvimento que o 

projeto tem tomado dentro das atividades propostas. A extensão universitária vem estruturando 

ótimas experiências para a comunidade jurídica e alcançando graus cada vez maiores de 

satisfação, proporcionando uma grande troca de conhecimento para todos os envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho propõe e concretiza o incentivo à formalização do acordo, enfatizando os 

pontos positivos da construção do consenso das partes na sessão de mediação, a qual preza pela 

satisfação das partes, não apenas o fim da lide processual. Além de garantir o princípio do 

acesso à justiça, proposto no dispositivo 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988, haja vista 

que muitos dos indivíduos convidados a participar das oficinas, não tem advogado constituído 

nos autos do processo e possuem pouco conhecimento jurídico para enfrentar uma audiência e 

assimilar todos os seus direitos, mesmo que lhe seja permitido estar sem a presença de advogado 

para tal ato.  

Quando observados os gráficos referentes à satisfação dos jurisdicionados após a 

oficina e sobre o quanto as informações repassadas foram esclarecedoras a eles, tem-se um 

quociente positivo, ainda mais se levado em consideração que 60% dos jurisdicionados nunca 

ouviram falar das práticas consensuais como forma de solução de conflitos previamente a 

participação da oficina. Sendo assim, é possível considerar que o Projeto de Extensão “Falando 

em Família” cumpre com seu propósito dentro da sociedade acadêmica e jurídica, e apresenta 

grande potencial para continuar crescendo e desenvolvendo cada vez mais atividades benéficas 

a população geral em relação as matérias do Direito das Famílias. 

 

REFERÊNCIAS   

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Brasília, DF.  

 

BRASIL. CNJ. Resolução no 125, de 29 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Resolucao_n_125-GP.pdf. Acesso 

em: 28 jun. 2019. 

 

BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Diário 

Oficial da União. Brasília, 16 mar. 2015.  

 

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento I. - 17. ed. - Salvador: Jus Podivm, 2015. v. I. p. 164 a 

166.  

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/Resolucao_n_125-GP.pdf

