
RELATÓRIO MENSAL PATRONATO DE CAMPO MOURÃO 

MÊS: DEZEMBRO/2018 

ÁREA  

 

ATENDIMENTO PROFISSIONAL  

QTDE DE 

ATENDIMENTO 

POR 

PROFISSIONAL 

ÁREA 

SERVIÇO SOCIAL 

Entrevista inicial 01 

82 

Atendimentos, aconselhamentos e 

orientações. 
- 

Encaminhamentos p/ PSC 04 

Encaminhamentos para benefícios sociais, 

UBS, documentos etc. 
- 

Visitas domiciliares 01 

Visitas institucionais 21 

Telefonemas Gerais 08 

Telefonemas para assistidos 16 

Mutirão 15 

Ação Educativa 13 

Reunião Interdisciplinar 03 

ÁREA 

PSICOLOGIA 

Entrevistas 01 

35 

Encaminhamentos p/ PSC 02 

Atendimento psicológico/ Escuta e 

Orientação 
04 

Visitas domiciliares - 

Visitas institucionais 05 

Telefonemas para instituições 05 

Telefonemas para assistidos 08 

Atendimento geral 05 

Reunião Interdisciplinar  03 

Outras Atividades:  - 

Ação Educativa - 

Mutirão 02 

ÁREA 

PEDAGOGIA 

Entrevistas 01 

107 

Encaminhamentos p/ PSC 02 
Visitas domiciliares - 
Visitas institucionais 23 
Telefonemas 39 

Atendimento Geral 11 
Entrevista Final 10 

Ação Educativa  - 

Mutirão 15 

Outras Atividades: 06 

ÁREA 

JURÍDICA 

Entrevista 01  

 

 

 

 

189 

Orientação Jurídica 01 

Informações de Encaminhamentos p/ PSC 10 

Outros Encaminhamentos - 

Subprograma Blitz - 

Visitas domiciliares - 

Visitas institucionais - 

Acompanhamento nas atividades (mutirão e 

ação educativa) 
03 

Concluíram PSC (Extintos e Prescritos) 14 

Telefonemas 02 

Certidão Projudi 158 

Outras Atividades:  - 

TOTAL DE ASSISTIDOS 315 

 

 



ÁREAS  

 

Descrição da atividade – Benefícios – Dificuldades  

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: O setor Administrativo durante o mês de DEZEMBRO foi 

responsável pelo cadastro dos novos assistidos que procuraram o Programa Patronato para 

dar início a sua prestação de serviço. Durante o mês realizou as atividades rotineiras para 

manutenção do Programa, solicitações de materiais, veículos, impressões de documentos e 

fichas. Auxiliou na elaboração dos relatórios mensais e quantitativos.  No final do mês 

realizou o fechamento da folha ponto bem como o recolhimento das devidas assinaturas e 

documentos para envio de pagamento das bolsas da equipe. Auxilio no arquivamento de 

documentos e alimentação da planilha online solicitada pelo Patronato Central, dentre 

outras atividades que for solicitado.  Durante as reuniões interdisciplinares realizadas às 

terças-feiras o Administrativo é responsável por fazer as ATAS, onde é descrito sobre o 

que foi discutido e decidido. 

Benefícios: o setor tem boa relação com toda a equipe dos demais setores, auxiliando boa 

execução das atividades. 

Dificuldades: uma dificuldade do setor se encontra no fato de que há a falta de mais um 

graduando de administração, devido à quantidade de atribuições na área, assim haverá 

maior eficiência no setor. 

ÁREA 

SERVIÇO SOCIAL 

PRINCIPAIS ATIVIDADES:  

Durante o mês de DEZEMBRO realizamos atividades de rotina como encaminhamentos 

para PSC, fiscalizações, orientação, atendimento e encaminhamento diversos para a rede 

de atendimento. O Setor de Serviço Social atualmente conta com 14 instituições parceiras 

e com 50 assistidos a ser fiscalizados e acompanhados na Prestação de Serviço à 

Comunidade sendo 41 beneficiários masculino, 01 egresso masculino, 07 beneficiaria 

feminina e 01 egressa feminina.   

As atividades paralelas realizadas com contribuição do setor de Serviço Social foram em 

ordem cronológica: 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

o REUNIÃO NUCRESS: No dia 03/12 as técnicas do Setor Sara e Jéssica, 

participaram do encontro do NUCRESS de Campo Mourão, onde o grupo 

temático foi a cerca da “Saúde Mental relacionado ao Trabalho”. 

o MOSTRA DE ESTÁGIO: No dia 05/12 a Assistente Social Sara participou 

da Mostra de estágio na Faculdade Unicesumar de Campo Mourão. Na ocasião 

as estagiarias Ronise e Vilma que concluíram o estágio obrigatório no 

patronato fizeram suas considerações e exposições. 

o ACÃO SÓCIOEDUCATIVA: No dia 12/12 encerramos as atividades das 

ações socioeducativas do ano de 2018, propomos uma atividade de avaliação e 

planejamento das ações do ano de 2019. A Equipe que acompanhou a Ação 



foram: Sara,  Jéssica, Iasmin e Sônia. Compareceram 13 assistidos, sendo 01 

E/M, 11 B/M e 01 B/F. 

o MUTIRÃO: No dia 15/11 o mutirão ocorreu nas dependências do Colégio 

Estadual de Campo Mourão, onde encerramos as atividades do ano com uma 

retrospectiva e avaliação do trabalho realizado pelo grupo durante o ano de 

2018. A Equipe que acompanhou a Ação foram: Sara, Aline, Iasmin, Michele, 

Any, Bruna e Sônia. Compareceram 15 assistidos, sendo 01 E/M, 13 B/M e 01 

B/F. 

 

BENEFICIOS: O Setor de Serviço Social entregou uma cesta básica para um assistido 

B/M por meio da parceria com a Catedral São José de Campo Mourão. 07 assistidos, 06 

BM e 01 BF concluíram a PSC em Dezembro. 

 

DIFICULDADES: A maior dificuldade encontrada no mês até o presente momento é a 

falta de alcance de internet nas salas o que compromete diretamente o trabalho, que 

poderia ser sanado com a instalação de um roteador. Outra dificuldade que cabe salientar é 

a falta de instituições para suprir a demanda existente devido ao período de férias e 

recesso na maior parte das instituições publicas e municipais e também a escassez de 

instituições com possibilidade de encaminhamento para cumprimento de PSC no período 

noturno. 

ÁREA 

PSICOLOGIA 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: No mês de Dezembro o setor de Psicologia realizou 

atendimentos aos assistidos, e participou das seguintes atividades:  

- 05/12/18-Ação Socioeducativa: Esta ação foi desenvolvida pela psicóloga Fabiana 

Donela com a fala sobre “A importância do olhar à nós”. Compareceram 14 assistidos do 

sexo masculino, sendo 01 egresso e 13 beneficiários da justiça. A ação foi coordenada 

pelo setor de Psicologia, contou com a participação da equipe técnica do Programa 

Patronato: psicóloga Aline, graduanda de psicologia Any e da coordenadora Sónia. 

- 08/12/18-Mutirão: A atividade aconteceu no Colégio Estadual de Campo Mourão, o 

trabalho foi: cortar grama, varrer e ensacar as folhas secar, carpir e rastelar. 

Compareceram 08 assistidos, sendo todos do sexo masculino e beneficiários da justiça. A 

Ação foi coordenada pelo setor de Psicologia com participação do setor Jurídico, as 

técnicas que participaram foram: Any (graduanda de psicologia), Bruna (advogada) e Dani 

(graduanda de pedagogia). 

- 15/12/18- Mutirão: Nesta data realizamos o encerramento e confraternização das 

atividades com os assistidos que participam do Mutirão e Ação Socioeducativa. Foram 

realizadas atividades esportivas com uma treiner e sua equipe e atividades culturais, tendo 

a participação de 15 assistidos, sendo 01 beneficiário do sexo feminino e 13 beneficiários 

do sexo masculino. O mutirão foi coordenado pelo setor de serviço social com a 



participação de Aline (psicóloga), Any (graduanda de psicologia), Sara (assistente social), 

Michele (graduanda de Pedagogia), Bruna (advogada), Iasmim (graduanda de direito), 

Sonia (coordenadora). 

 Descrição das Principais Atividades: No mês de dezembro de 2018, o setor de 

Pedagogia manteve a realização de entrevistas iniciais, de entrevistas finais e de 

encaminhamentos dos assistidos para Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) em 

instituições escolares e não escolares para fazer trabalho nessas instituições públicas da 

comarca de Campo Mourão. Também foram feitos atendimentos gerais, assim como 

telefonemas, para assistidos e para instituições, com a finalidade de orientar a respeito da 

PSC; de fiscalizar e de acompanhar os assistidos junto às instituições que foram 

encaminhados; bem como para buscar novas parcerias. Para efetivar o encaminhamento, o 

acompanhamento e a fiscalização dos assistidos, foram realizadas visitas institucionais. 

Tiveram, do mesmo modo, outras atividades, que corresponderam a três reuniões 

multidisciplinares; a verificação do resultado do ENCCEJA 2018; a informação ao fórum 

acerca da ausência dos assistidos no período de férias das instituições até início de 2019; e 

a acompanhamento em um mutirão. 

Benefícios: Dentre os benefícios do mês em questão, proporcionados pelas atividades 

desenvolvidas, acompanhadas e/ou organizadas pelo setor de Pedagogia, destacam-se: 

 Reuniões multidisciplinares: o setor participou de três reuniões, em que foram 

definidos encaminhamentos e discutido pendências. Também foi tratado sobre 

questões administrativas e organização do trabalho. 

 Verificação do resultado do ENCCEJA 2018: foi verificado e informado o resultado 

no PP para duas pessoas, sendo que uma é assistida, beneficiário da justiça masculino 

e uma é familiar de assistido. 

 Informação ao fórum acerca da ausência dos assistidos na PSC: a partir do dia 21 de 

dezembro de 2018 todas as instituições acompanhadas pelo setor de Pedagogia, 

especialmente, escolas municipais e colégios estaduais, entrarão em período de férias. 

Devido a isso, o setor repassou ao jurídico todas as fichas de frequência dos 

assistidos que cumprem a PSC nessas instituições para justificar ausência. Os 

colégios estaduais retornarão suas atividades a partir do dia 03 de janeiro de 2019, 

apenas durante o dia, pois as atividades noturnas, junto ao retorno das aulas, iniciarão 

no dia 14 de fevereiro de 2018. Já as escolas municipais retornarão com atendimento 

ao público a partir do dia 30 de janeiro de 2019, e o retorno das aulas está previsto 

para o dia 06 de fevereiro de 2019. 

 Atividade de Mutirão 

o Dia 15: O mutirão ocorreu nas dependências do Colégio Estadual de Campo 

Mourão, onde encerramos as atividades do ano com uma retrospectiva e avaliação 

do trabalho realizado pelo grupo durante o ano de 2018. Acompanharam e 

ÁREA 

PEDAGOGIA 



coordenaram as atividades, a Coordenadora do PP e Orientadora do setor de 

Psicologia, Sônia, a Assistente Social, Sara, a Advogada, Bruna, a Psicóloga, 

Aline, as graduandas dos setores de Pedagogia, Psicologia e Direito, Michele, 

Any e Iasmim, respectivamente. Compareceram 15 assistidos, sendo 01 E/M, 13 

B/M e 01 B/F. 

Dificuldades: Dentre as dificuldades percebidas no presente mês, destacamos que ainda 

que o número de instituições para efetuar encaminhamentos tenha crescido, nem sempre 

conseguimos suprir as suas demandas, pois, muitas vezes, a disponibilidade e perfil dos 

assistidos não coincidem com os das instituições. Além disso, nos municípios que o P.P de 

Campo Mourão também atende, como Janiópolis e Luiziana, voltou a crescer o número de 

assistidos em cumprimento de PSC. Com isso, temos encontrado grande dificuldade para 

efetivar os seus encaminhamentos, devido à falta de vagas em instituições, nesses 

municípios, que atendam durante a semana no período noturno e aos fins de semana, 

períodos em que, normalmente, os assistidos disponibilizam para cumprir, em função de 

suas atividades laborais durante a semana, no período diurno. Destacamos, ainda, a grande 

demora dos juízos competentes para efetivarem resposta referente a solicitações de 

reversão parcial/total das horas de PSC pelas horas de participação em cursos ou 

escolarização. Também encontramos dificuldade quando os assistidos interrompem a PSC 

sem prestar justificativa e, geralmente, demoram para receber intimação do poder 

judiciário com as providências que devem tomar. Por fim, destacamos que muitos 

assistidos que finalizam a PSC não comparecem para realizar a entrevista final, mesmo 

após fazermos várias tentativas de contato telefônico, de modo que, às vezes, marcam e 

não comparecem ou, em outros casos, precisamos deixar recado com algum familiar e o 

assistido não retorna. Nesses casos, passamos as pastas para o setor jurídico dar baixa, sem 

que eles tenham realizado a avaliação final. 

ÁREA 

JURÍDICA 

Descrição das Principais Atividades:  

Por parte do setor jurídico contribui-se com á analise diária do andamento 

processual junto ao Fórum e o sistema Projudi, evitando-se assim a extinção dos 

processos e a dissidência por parte dos assistidos no cumprimento da pena 

alternativa. 

Foram também elaborados procedimentos que viabilizaram o andamento 

processual, a solução de conflitos judiciais e a função ressocializadora da medida 

penal alternativa. 

Com finalidade de proporcionar a melhor compreensão das medidas alternativas 

quanto ao cumprimento da prestação de serviço a comunidade.  

Constituiu-se a elaboração do projeto denominado “Aplicação da Medida 

Socioeducativa por meio de Atividades Pedagógicas e Psicológicas como parte 

integrante da pena alternativa”.  

 



O Setor Jurídico do Patronato de Campo Mourão em sua função de Assessoria 

Jurídica tem por finalidade, prestar assistência jurídica necessária aos indivíduos que 

sofreram sanção penal, que estão em livramento condicional; sursis e prestação de 

serviços à comunidade além de outras atividades realizadas no mês de Dezembro de 2018 

como: 

o Encaminhamento de ofícios aos Juízes da Comarca de Campo Mourão prestando 

informações quanto ao cumprimento da pena. 

o Encaminhamento de ofícios expedidos.  

o Orientações e informações aos assistidos quanto sua situação jurídica.  

o Arquivamento e controle processual. 

o Contagem de horas. 

o Controle, acompanhamento e baixa no sistema quando findada a prestação de serviço 

comunitário. 

o Protocolo de ofícios junto ao fórum. 

o Requerer informações juntos as varas de execuções penais quanto situação processual 

do egresso/beneficiário. 

o  Acompanhamento em mutirões e atividades diversas:  

 Dia: 01/12 - Apresentação e debate do filme “A Onda” com 

acompanhamento da Técnica Bruna e Graduanda Any, onde compareceram 

12 assistidos.  

 Dia: 08/12 - Mutirão Colégio Estadual, tendo sido realizado serviço de 

limpeza, corte de grama e poda de árvores, com acompanhamento da 

Técnica Bruna e Graduanda Any, onde compareceram 08 assistidos.  

 Dia: 15/12 - Confraternização dos Assistidos, com acompanhamentos das 

Técnicas Bruna, Aline e Sara, graduandas Iasmin, Michele e Any, e a 

Coordenadora Sônia, onde compareceram 15 assistidos.  

 

Reunião interdisciplinar e atividades: 

Para a consecução de tais objetivos, a equipe multidisciplinar que é composta por 

profissionais e estudantes das áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, 

realiza periodicamente visitas domiciliares e institucionais, a fim de acompanhar os 

Assistidos no cumprimento das Alternativas Penais, especialmente, na prestação de 

serviços à comunidade (PSC). 

Ressalta informar que durante todas as terças feiras da semana as equipes multidisciplinar 

se reúnem para discutir os casos mais complexos e complicado, a fim de assegurar a 

melhor forma para que o assistido cumpra sua prestação de serviço à comunidade (PSC). 

 


