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Programa de Prestação de Serviços à Comunidade da UFRGS: uma experiência 
coletiva 
 
 
Justificativa 
 
O PPSC constitui-se um programa de extensão que articula ações de outros setores e 
trabalhadores da UFRGS para o acompanhamento de adolescentes em cumprimento 
de medida na Universidade. Além da inclusão dos adolescentes no âmbito da UFRGS, 
o envolvimento de servidores na ação produz outros sentidos e desafios para as 
equipes de trabalho, construídos na relação com os adolescentes e no enfrentamento 
da problemática do adolescente em conflito com a Lei. 
 
 
Objetivos: 
 

a) Divulgar a experiência de 17 anos do PPSC 
b) Sensibilizar outros possíveis parceiros para o trabalho realizado pelo PPSC 

 
 
Metodologia: 
 
O PPSC recebe adolescentes de duas micro regiões de Porto Alegre: Partenon e 
Lomba do Pinheiro. Os adolescentes são encaminhados ao Programa para o 
cumprimento da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 112). Segundo a legislação, a 
medida de PSC consiste na realização – por parte dos adolescentes - de tarefas 
gratuitas junto a instituições sem fins lucrativos. Para tanto o PPSC necessita da 
parceria de setores e trabalhadores que recebam os adolescentes e os incluam nas 
equipes de trabalho para o desenvolvimento de atividades que compõem a rotina do 
setor. O orientador da medida – trabalhador que voluntariamente ficará responsável por 
ensinar e acompanhar o adolescente nas atividades – é figura fundamental na 
execução da medida socioeducativa de PSC, assumindo a função de educador no 
processo de aprendizagem e socialização do adolescente construindo um espaço de 
acolhimento e de relações positivas. Periodicamente a equipe do PPSC realiza 
supervisão nos setores parceiros auxiliando na análise dos casos acompanhados.  
 
 


