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Sobre o G10

O Projeto de Assessoria a Adolescentes Selecionados pelo Sistema 
Penal Juvenil (G10), do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária 
(SAJU/UFRGS), é um grupo de assessoria e assistência jurídica que 
atua na defesa de adolescentes envolvidos na prática de atos 
infracionais. Este trabalho busca apresentar algumas ações 
desenvolvidas pelo autor como bolsista do grupo

Avanços e Desafios da Justiça Penal Juvenil no Rio Grande 
do Sul

Surgiu no âmbito do PIPA a proposta de realização de um 
evento de divulgação do núcleo, para a promoção de debates a 
respeito das problemáticas que envolvem a Justiça Penal Juvenil 
no Rio Grande do Sul. O evento foi programado para o dia 08 de 
setembro, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS, 
sob o nome de “Avanços e Desafios da Justiça Penal Juvenil no 
Rio Grande do Sul”. 

Núcleo de Extensão e Pesquisa Interdepartamental de Práticas 
com Adolescentes e Jovens em Conflito com a Lei (PIPA)

O PIPA é um núcleo de extensão, criado em 2011, que tem como 
objetivo desenvolver uma metodologia de atendimento ao 
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa a partir de 
práticas interdisciplinares de extensão e na articulação intersetorial de 
políticas públicas. O núcleo engloba o Programa de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PPSC/UFRGS), a Estação Psi (Estudo e 
Ação em Políticas de Subjetivar e Inventar) e o Serviço de Assessoria 
Jurídica Universitária/UFRGS (representado pelo G10). 
No âmbito deste núcleo, cabe ao bolsista do G10 acompanhar as 
reuniões semanais do PPSC e da Estação Psi e, desse modo, 
promover o diálogo interdepartamental, para que as práticas 
implicadas no atendimento de adolescentes em conflito com a lei 
assumam cunho, de fato, transdisciplinar. Também é compromisso do 
bolsista acompanhar as reuniões mensais do PIPA, nas quais estão 
presentes os professores coordenadores de cada um dos projetos de 
extensão envolvidos.

Blog

Uma das ações propostas e executadas pelo grupo foi a criação 
de um blog, espaço virtual em que são divulgadas informações 
relevantes para quem se interessar em conheça o trabalho do 
G10. Além de ser um espaço para apresentação do projeto e de 
seus membros, o blog possibilita que integrantes do grupo 
veiculem notícias, publiquem artigos científicos e jurisprudência 
sobre o tema.
Pode-se acessar o blog pelo link: http://g10saju.blogspot.com

O que está por vir

O G10 busca o aprimoramento constante de suas práticas, 
prezando pela união entre ensino, pesquisa e extensão. Por isso, 
o grupo focará suas atividades na ampliação das redes já 
estabelecidas, bem como na publicação do material teórico já 
produzido.
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