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Nome do Participante 
 
MARIA APARECIDA MELLO DA SILVA LOSSO 
 
Cargo 
 
Promotora de Justiça 
 
Email Institucional 
 
mamsilva@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 9862-8008 
 
Endereço Profissional 
 
PIP - Fórum Santa Cândida 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80730-400 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
PRÁTICAS RESTAURATIVAS NAS ESCOLAS  
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 
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Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

●  Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

●  Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

●  Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
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Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Solucionar os conflitos resultantes do bulliyng que ocorre nas escolas e das 
violências entre alunos, entre estes e os professores. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Capacitar professores para atuarem como facilitadores das práticas restaurativas, 
envolvendo ainda a participação dos familiares dos alunos envolvidos e da 
comunidade (bairro, cidade) onde está inserida a escola. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
A prevenção na prática de atos infracionais por crianças e adolescentes no futuro; 
um empoderamento das crianças, adolescentes e comunidade na solução dos 
conflitos em que se veem envolvidos.  
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Cursos de capacitação dos Promotores para que estes possam capacitar os 
facilitadores que atuarão nas escolas. Parcerias com Órgãos que tenham know-how 
nessa área. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Nenhuma, pois esta Promotora tem Curso de Práticas Restaurativas feito em Lima-
Peru em 2012 através do Instituto Latino Americano de Práticas Restaurativas. 
 
 


