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RESUMO

Este projeto tem por escopo tratar da eficiência das medidas socioeducativas, que consiste em medidas aplicáveis a adolescentes que cometeram atos infracionais. Este também

verifica se a prática na aplicação dessas medidas socioeducativas no âmbito da comarca tem seguido no sentido de alcançar a prevenção especial positiva, promovendo a

integração social desses adolescentes e evitando a prática de novos atos infracionais. O trabalho teve papel fundamental na elaboração do plano decenal de aplicação de

medidas socioeducativas. Este plano funciona como um manual que direciona o cumprimento de medidas soioeducativas, baseado em princípios fundamentados no Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e integra a política macro da assistência. A pesquisa que está sendo desenvolvida, então, pode contribuir cientificamente para

a maior eficiência das medidas socioeducativas na comarca. Os objetivos do projeto são: o estudo da eficiência das medidas socioeducativas em meio aberto em Ituiutaba e

descorrer sobre a lei do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) ;

aprofundar os estudos sobre o comportamento dos adolescentes;

aprofundar os estudos sobre a eficiência das medidas socioeducativas no município de Ituiutaba;

estudar os comprometimentos do exercício dos direitos da criança e do adolescente na sociedade; 

criar alternativas que melhorem e promovam a integração social harmônica dos adolescentes em conflito com a lei;

sugerir melhores abordagens nos bairros em que houver maior necessidade e risco social de acordo com dados estatísticos levantados pelos processos dos menores em conflito

com a lei no ano de 2013;

apontar o melhor caminho para lidar com os adolescentes em conflito com a lei garantindo-lhes seus direitos e trazendo mais segurança para nossa sociedade;

apontar quais são os caminhos mais eficientes para solução destes conflitos sociais.
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