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Aos 22 dias do mês de dezembro de 2017 às  15 horas, apresentou-se o parecer da monografia de 

Jéssica Cristina Pereira Motta, intitulada “ DESAFIOS NO TRABALHO COM 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: CONTRIBUIÇÕES DA GESTALT 
TERAPIA”. Como orientadora da referida Monografia, o (a) Profa. Dra. Priscila Pires Alves, 

registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por: Profa. Ms. Edneusa Lima Silva e Prof. 

Dr. Renato Sampaio Lima. Após leitura e avaliação, os pareceristas Edneusa Lima Silva e 

Renato Sampaio Lima consideraram o trabalho APROVADO. Com o seguinte parecer e nota: 
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O trabalho foi organizado segundo os critérios acadêmicos exigidos para elaboração de trabalhos 

de conclusão de Curso. Discute tema que não pode ser ignorado por profissionais formados ou 

em formação que é abordar o humano - enquanto sujeito em desenvolvimento constante e 

contínuo – durante o processo de adolescência. Discute, com propriedade, o fato de que, nessa 

fase emerge com intensidade toda a potência que marca o devir sujeito e, quando as alterações 

ocorrem em concomitância ao conflito com a Lei é significativo conhecer a estrutura de cada 

evento, isoladamente, a fim de articulá-los como elementos que produzirão a configuração para 

um novo sujeito (diferente em sua composição). No trabalho a acadêmica associa ambos os 

fenômenos e os tornam elementos constitutivos e formadores da identidade, definindo-os como 

veículos com os quais – o adolescente - se relacionará com o mundo, com as pessoas do/no 

mundo e, principalmente, consigo mesmo. A autora realiza de forma simples a trajetória para 

compreensão do conceito referente à adolescência e alcança o objetivo proposto.  

 

Volta Redonda, 22 de dezembro de 2017. 
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