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Informações detalhadas sobre a prática
Finalidade
O projeto objetiva fomentar a discussão e reflexão acerca de temas atuais relacionados à psicologia,
direito, gestão, qualidade de vida, atendimento ao público, dentre outros, implementando assim um
estilo de governança baseado no aprimoramento do capital intelectual do Fórum Clóvis Beviláqua.
(Ver anexo)
Passo a passo para implantação
Metodologia
4.1 Periodicidade do projeto: bimestral
4.2 Assuntos a serem explanados nos filmes: infância e juventude; trabalho em equipe; liderança;
atendimento ao público; saúde laboral; conciliação e mediação; justiça restaurativa.
4.3 Local: auditório Agenor Studart
4.4 Horário: a definir
4.5 Carga horária: cada filme será apresentado em sessão única, com aproximadamente 2h para
exibição do filme e 30 minutos para discussão do tema.
4.6 Método de discussão pós filme: a análise do tema será facilitada por profissional da área em foco,
dentre os facilitadores internos do Poder Judiciário ou profissionais externos convidados pelo Núcleo
de Psicologia e Assistência Social em Apoio à Jurisdição da Comarca de Fortaleza, sem ônus.
Recursos Necessários
5.1 Recursos tecnológicos: telão, data show, computador e sistema para transmissão on-line do filme
(diretamente de sites da internet).
5.2 Recursos humanos:
– coordenadoras do Projeto

Resultados alcançados
– Desenvovimento do capital intelectual.
– Maior conscientização sobre o papel de agente transformador da realidade do Poder Judiciário.
– Sensibilização dos servidores para discussão de assuntos relacionados a sua prática laboral.
– Aproximação e integração de setores que atuam nas temáticas do projeto.
Anexo:
Poder Judiciário do Estado do Ceará
Fórum Clóvis Beviláqua
Secretaria Executiva

“PROJETO COMPETÊNCIA EM CINE”

1

Finalidade da ação

O projeto objetiva fomentar a discussão e reflexão acerca de temas atuais relacionados a psicologia,
direito, gestão, qualidade de vida, atendimento ao público, dentre outros, implementando assim um estilo
de governança baseado no aprimoramento do capital intelectual do Fórum Clóvis Beviláqua.
2

Justificativa
A missão do Poder Judiciário cearense, de acordo com seu Planejamento Estratégico 2015-2020,

de “garantir direitos para realizar justiça”, será concretizada a partir do alcance de objetivos enumerados
desde o cumprimento de uma prestação jurisdicional mais efetiva até o aprimoramento do atendimento ao
cidadão.
Para a concretização de tais expectativas institucionais e sociais, faz-se mister o aprimoramento
da gestão de pessoas a partir da potencialização de seus conhecimentos técnicos e teóricos.
Diante dessa realidade, propõe-se o projeto “Competência em Cine” a partir da apresentação de
obras cinematográficas e documentários que fomentem fóruns de discussões teóricas e técnicas sobre
assuntos que impactam nas atividades de grupos específicos de servidores, promovendo uma práxis mais
consciente e inovadora para a efetividade da prestação jurisdicional.
3

Público-alvo

Grupos de servidores lotados em áreas específicas do Fórum Clóvis Beviláqua, como Núcleo de
Psicologia e Assistência Social em Apoio à Jurisdição da Comarca de Fortaleza, Juizado da Infância e da
Juventude, Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, CEJUSC, Creche Felisbela Benvinda
Guimarães, varas de família e varas da área criminal.
4

Metodologia

4.1 Periodicidade do projeto: bimestral
4.2 Assuntos a serem explanados nos filmes: infância e juventude; trabalho em equipe; liderança;
atendimento ao público; saúde laboral; conciliação e mediação; justiça restaurativa.
4.3 Local: auditório Agenor Studart
4.4 Horário: a definir
4.5 Carga horária: cada filme será apresentado em sessão única, com aproximadamente 2h para
exibição do filme e 30 minutos para discussão do tema.
4.6 Método de discussão pós filme: a análise do tema será facilitada por profissional da área em foco,
dentre os facilitadores internos do Poder Judiciário ou profissionais externos convidados pelo Núcleo de
Psicologia e Assistência Social em Apoio à Jurisdição da Comarca de Fortaleza, sem ônus.
5

Recursos Necessários

5.1 Recursos tecnológicos: telão, data show, computador e sistema para transmissão online do filme
(diretamente de sites da internet).
5.2 Recursos humanos:
- coordenadoras do Projeto
6 Parcerias Internas
- Seção de Capacitação do Fórum
- Departamento de Informática do Fórum
- Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais
- Assessoria de Imprensa do Fórum
7 Cronograma de Execução
Junho

Agosto

Outubro

Dezembro

30/06/16

25/08/16

26/10/16

08/12/16

Filme: O começo da
vida

Filme: a definir, sob
tema de liderança e

Documentário sobre
Justiça restaurativa

Filme: Sem pena

trabalho em equipe
Público: 12ª vara
criminal/ Núcleo de
Psicologia e
Assistência Social /
Juizado da Infância e
Juventude/ Juizado da
Mulher/Creche Escola
Felisbela Benvinda
Guimarães

Público: Gestores da
área administrativa e
judiciária

Público: varas de
execuções penais/
vara de penas
alternativas/
CEJUSC

Público: varas da
área criminal

Sinopses dos filmes já escolhidos:
O Começo da Vida
Um dos maiores avanços da neurociência é ter descoberto que os bebês são muito mais do que
uma carga genética. O desenvolvimento de todos os seres humanos encontra-se na combinação da genética
com a qualidade das relações que desenvolvemos e do ambiente em que estamos inseridos.
O Começo da Vida convida todo mundo a refletir como parte da sociedade: estamos cuidando
bem dos primeiros anos de vida, que definem tanto o presente quanto o futuro da humanidade.
Sem Pena
Nenhuma população carcerária cresce na velocidade da brasileira, que já é a quarta maior do
mundo. Sem Pena desce ao inferno da vida nas prisões brasileiras para expor as entranhas do sistema de
justiça do país, demonstrando como morosidade, preconceito e a cultura do medo só fazem ampliar a
violência e o abismo social existente.

8 Elaboração do projeto
Supervisora do Projeto: Denise Moreira de Aguiar – Coordenadora do Núcleo de Psicologia e
Assistência Social em Apoio à Jurisdição da Comarca de Fortaleza
Coordenadora do Projeto: Nadja Lima Torquato – Assessora de Psicologia da Secretaria Executiva
Coordenadora do Projeto: Adriana Albano – Chefe da Seção de Capacitação do Fórum

