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006/94, de criação do curso, cabendo ao Centro de 
Produção o gerenciamento financeiro.  

A professora Rosângela deu vida ao Deca e criou uma 
personagem, com a imagem de um jovem. Já a Docu-
mentação do Direito da Criança e do Adolescente, Doca, 
está representada por uma menina sentada em cima dos 
livros, que “toma conta” dos materiais e documenta-
ções ligados a cursos de extensão, palestras, eventos. “É 
a Doca que possibilita a exposição, em eventos e pales-
tras, de trabalhos dos alunos das disciplinas”, explica 
Rosângela. Foi assim na recente participação dos alunos da 
graduação de Direito durante a Uerj sem Muros de 2018 -  
onde foi exposto um trabalho sobre o adolescente infrator. 
Trabalho esse bem sucedido, segundo Rosângela, que foi, 
primeiramente, apresentado no Congresso Internacional 
do Núcleo de Estudos das Américas, realizado na Facul-
dade de Direito da Uerj.

Também foi durante a Uerj sem Muros que a professora 
Rosângela, em parceria com o Cepuerj, lotou o audi-
tório (Centro de Capacitação Profissional do Cepuerj) 
com a palestra “Aspectos Psicossociojurídicos, do con-
ceito  ao pré-conceito”. “A experiência foi muito boa 
porque ainda não tínhamos trabalhado esse tema para a 
comunidade externa”, comenta Rosângela. E esclarece 
que “o tema discriminação teve a abordagem jurídica 
no contexto da Criança e do Adolescente, com aspecto 
pedagógico, do que fazer, do como fazer”. 

Os retornos do Deca para a sociedade são vários, de 
acordo com Rosângela. Muitos dos profissionais da Rede 
de Adoção já fizeram a pós da Uerj. Um exemplo foi a 
ex-aluna da turma de 2001, Angélica Goulart (já faleci-
da), que foi trabalhar na Fundação Xuxa Meneghel, e 
posteriormente foi convidada para assumir a Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente.  Alguns dos ex-alunos hoje dão aulas na Uerj.

O atendimento legal a crianças e adolescentes em todo 
o país se tornou muito melhor, graças a uma iniciativa 
nascida na Uerj. Há mais de 20 anos foi criado, na Fa-
culdade de Direito, o curso de especialização em Direi-
to Especial da Criança e do Adolescente (Deca), tendo 
como principal objetivo contribuir para a capacitação e 
qualificação de profissionais, possibilitando respostas rá-
pidas e eficazes no atendimento do interesse do menor 
de idade.  À frente desse processo, desde o início, está 
Rosângela Zagaglia, professora adjunta da Faculdade de 
Direito da Uerj, que fala um pouco sobre essa trajetória. 
“O projeto cresceu, rendeu disciplinas de graduação e 
de pós-graduação, curso de especialização lato sensu, 
grupo de pesquisa e palestras”. 

Tudo começou em 1994, com a criação do curso de 
Pós-Graduação lato sensu em Direito Especial da Crian-
ça e do Adolescente. A primeira turma desse curso foi 
montada especificamente para capacitar servidores e 
equipes técnicas do Tribunal de Justiça. De lá para cá, 
foram muitas turmas, possibilitando a especialização de 
profissionais de diferentes áreas, além da jurídica, como: 
Pedagogia, Psicologia, Assistência Social, Saúde, Serviço 
Social, entre outras. 

O Deca foi além da fronteira estadual e, com o patrocínio 
da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da 
Infância e da Juventude, capacitou juízes e promotores 
de diversos estados, em 1997, o que rendeu às profes-
soras Rosângela e Tânia da Silva Pereira (já aposentada) 
a Medalha do Mérito da Proteção Integral. Rosângela 
ressalta que a parceria com o Cepuerj foi o que viabili-
zou esse curso em âmbito nacional. “O Cepuerj recebeu 
valores e documentações, fazendo uma prestação de 
contas bem feita, o que contribuiu para o recebimen-
to da Medalha do Mérito”, esclarece. Essa parceria do 
Deca com o Cepuerj foi estabelecida já na Deliberação 

Deca: da Uerj para a sociedade



Traga seus eventos para o Cepuerj

•  Área de marketing para divulgação e 
criação da identidade visual;

•  Salas próprias em ambiente de alto nível;

•  Sistema de inscrições online;

•  Relatórios financeiros informatizados.
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Fale sobre os três pilares em que a SRH está atuando.
A Comunicação é um desafio. O intuito é manter o servi-
dor informado sobre os seus direitos e deveres. Lançamos 
o site novo, que já estava pronto em 2016, e revisamos e 
atualizamos os informes e os formulários padronizados. 
Ampliamos o horário de funcionamento do Serviço de 
Atendimento ao Usuário Servidor (SAUS), mudamos o 
setor para a sala T-115 e lançamos o WhatSAUS – uma 
conta no Whatsapp que agiliza e facilita a comunica-
ção. O pilar Pessoas visa a dar um olhar mais carinhoso 
para o servidor, com ações de prevenção de saúde e de 
desenvolvimento profissional. O DESSAUDE está desen-
volvendo ações na área de prevenção e promoção de 
saúde. Além dos já existentes, lançamos o Programa 
“Na Medida Certa”, em parceria com a Faculdade de 
Ciências Médicas. O objetivo é acolher o servidor com 
hipertensão para tratamento no HUPE. Pretendemos 
estender isso para os outros campi. Outro projeto é o 
de avaliação de servidores em estágio probatório. Tan-
to supervisor quanto servidor têm dificuldades com o 
formulário atual de avaliação. Montamos uma equipe 
multidisciplinar e vamos ouvir os dois lados. Precisamos 
melhorar esse processo. 
Sobre Mapeamento de Processos, o foco era recons-
truir um sistema que já tinha sido iniciado na gestão an-
terior. A SRH não tem um sistema que integre os depar-
tamentos. O atual não atende mais as demandas e nem 
as mudanças da própria legislação. Estamos fazendo a 

Marcia Caoduro é, desde 2016, Superintendente de 

Recursos Humanos da Uerj (SRH), e servidora desde 1986. 

Comunicação, Mapeamento de Processos e Pessoas. Esses 

são os três pilares de atuação que tiveram seus objetivos 

realinhados no período pós greve. Para ela, apesar de 

tudo, muitas atividades estão sendo desenvolvidas em um 

curto tempo de gestão.

• XXII Seminário de Psicopedagogia - 
Aprendizagem: Neuropsicologia e Psicopedagogia 
- inscrições até 16/11

• Introdução ao Desenvolvimento Afetivo da 
Criança - inscrições até 28/11

• V Seminário Nacional Metrópole: Governo, 
Sociedade e Território - inscrições até 30/11

• II Seminário Nacional de Linguagem e Educação 
Matemática - inscrições até 03/12 

Parcerias e resultados reestruturação dos departamentos da SRH em função 
dos mapeamentos. O objetivo é otimizar as rotinas. Esta-
mos revendo os organogramas das Unidades Acadêmi-
cas e atualizando o manual de cargos. Vamos criar um 
arquivo com todos os organogramas e atos de criação 
das Unidades Acadêmicas e Administrativas. 

Fale sobre as parcerias com o Cepuerj
Os concursos públicos serão organizados pelo Cepuerj. 
Houve, ao longo dos anos, um investimento, por par-
te do Cepuerj, na área, com: câmeras, infraestrutura, 
profissionais qualificados, segurança. A SRH não precisa 
replicar esta estrutura. Se há um órgão que faz, e bem 
feito, terceirizo a operacionalização disso. A outra parce-
ria é a microfilmagem das pastas funcionais. O Cepuerj 
cede o equipamento, treina e supervisiona o trabalho 
que a Seção de Arquivo de Dados da SRH está desen-
volvendo. Somos em torno de 12.000 servidores ativos 
e inativos. É um trabalho muito grande, mas extrema-
mente importante para a segurança da preservação da 
informação e da memória institucional.

Eventos em destaque


