
OBJETIVO
Promover medidas preventivas 
voltadas ao enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e adolescentes, 
por meio de ações educativas, de 
sensibilização e de anúncio dos 
direitos de meninos e meninas.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais da educação e demais 
agentes do Sistema de Garantia de 
Direitos.

Para mais informações, envie um e-mail para protecaointegral@umbrasil.org.br, com 
o título “Curso: Enfrentamento ao abuso sexual contra crianças e adolescentes”.

curso de extensão

Enfrentamento 
ao abuso sexual 
contra crianças 
e adolescentes

O programa de formação 
e-learning é fruto da parceria 
entre a PUCPR, a Fundação 
Marista de Solidariedade 
Internacional e o Centro de 
Proteção à Infância da Pontifícia 
Universidade Gregoriana de 
Roma, na Itália, que desenvolve 
o curso em outros idiomas para 
vários países da Europa, África 
e América Latina.



CURSO: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Parceria da Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma, Itália) e da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná – PUCPR (Curitiba, PR)

 
Bárbara Pimpão e Paulo Quermes¹ 

 A Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI) dedica-se à defesa 
de direitos de crianças e adolescentes em consonância com a missão do Instituto Ma-
rista. Constituída oficialmente na Itália em 2007 e desde 2011 com status consultivo no 
Conselho de Direitos Econômicos e Sociais da Nações Unidas, a FMSI oferece à Igreja, 
por meio de parcerias, iniciativas que potencializam a pastoral social em todas as pro-
víncias maristas. 
 No Brasil, por meio da União Marista do Brasil (UMBRASIL), do Centro Marista 
de Defesa da Infância e área de solidariedade das províncias, a FMSI contribui com um 
importante contributo formativo para Religiosos, Leigos e Colaboradores na parceria da 
Pontifícia Universidade Gregoriana e Centro de Proteção da Infância, na oferta do Curso 
de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescente. sob a responsabili-
dade da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. 
 O objetivo do curso, com 07 módulos programáticos, é a formação interdiscipli-
nar de leigos/as e religiosos/as para a promoção de espaços mais seguros para crianças 
e adolescentes, mediação adequada e capacitação para a promoção, proteção e defesa 
dos direitos humanos com enfoque no  enfrentamento à violência sexual contra crian-
ças e adolescentes. Sumariamente os módulos contemplados no curso são: 1. Cultura e 
Infância; 2. Termos e Definições; 3. Fatores de Risco e Proteção de Abuso Sexual; 4. Si-
nais e indicadores de abuso Sexual; 5. Entendendo os agressores; 6. Abuso nas famílias; 
7. Mídia e pornografia.
 Para o Instituto Marista, o investimento na educação dos profissionais que atu-
am na redução das desigualdades e na defesa de direitos de crianças, adolescentes e 
jovens significa, sobretudo, a promoção da garantia de direitos e dos valores éticos que 
respondem a sua missão. 
 A Formação continuada de religosos, religiosos, leigos e leigas do Brasil sobre o 
Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes está em consonancia 
com a recente publicação do Papa Francisco, a CARTA APOSTÓLICA SOB FORMA DE 
MOTU PROPRIO ao considerar  “Para que tais fenómenos, em todas as suas formas, 
não aconteçam mais, é necessária uma conversão contínua e profunda dos corações, 
atestada por ações concretas e eficazes que envolvam a todos na Igreja, de modo que a 
santidade pessoal e o empenho moral possam concorrer para fomentar a plena credibi-
lidade do anúncio evangélico e a eficácia da missão da Igreja.”
 A capacitação de religiosos, gestores, educadores e demais profissionais para 
a identificação de situações que permitam superar o ciclo de violência e contribuir para 
que os espaços que realizam o atendimento às infâncias e juventudes sejam ambientes 
mais seguros responde a uma das ações concretas.
  O curso está disponível para oferta in company a partir de 2019, direciona-
do para instituições eclesiais e da sociedade civil.  Para informações complementares 
é possível entrar em contato com: UMBRASIL – ÁREA DE MISSÃO – Paulo Quermes 
- Site: www.umbrasil.org.br; e-mail: protecaointegral@umbrasil.org.br ou pquermes@
umbrasil.org.br - fone: (61) 3346-5058; PUCPR - COORDENAÇÃO DO CURSO - Angela 
de Fatima Ulrich Jeiss - angela.jeiss@pucpr.br

¹Diretora do Centro Marista de Defesa da Infância (CMDI); Assessor da Área de missão/Solidariedade da Umbrasil.


