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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) trata-se de uma pesquisa quanti-

qualitativa, com foco na Audiências Concentrada (AC) realizadas pela 1ª Vara 

da Infância e da Juventude de Vitória. Objetivos: identificar a partir da AC a 

incidência de crianças e adolescentes reintegradas à família de origem e/ou 

família extensa; descrever as ações pertinentes de garantia do direito à 

convivência familiar e comunitária; identificar conceito e a metodologia da AC 

no município de Vitória. Metodologia: Para viabilizar o trabalho, foi utilizado 

enquanto instrumento de coleta de dados a pesquisa exploratória, através das 

atas de reavaliações, dos relatórios de acompanhamento juntados pelas 

equipes interprofissionais das instituições de acolhimento, documentos 

institucionais para concretização das AC. Resultados: Os resultados 

evidenciam a AC no âmbito das discussões e das normativas nacionais, como 

medida de imprimir celeridade a situação jurídico-social de crianças e 

adolescentes em acolhimento institucional/ familiar. É nessa perspectiva que a 

AC realizada pela 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Vitória tem 

se firmado enquanto mecanismo de garantia de direitos da criança e do 

adolescente. Conclusões: Ao final restou compreendido que a Audiência 

Concentrada, possui metodologia e ações fundamentadas pelas normatizações 

e políticas voltadas à infância e juventude. A pesquisa demonstrou que o 

grande diferencial das AC é o engajamento dos profissionais envolvidos que 

trabalham em rede, e do compromisso assumido com a garantia do direito à 

convivência familiar e comunitária.   

 

Palavras-chaves: Acolhimento institucional. Direito à convivência familiar e 

comunitária. Plano Mater. Audiência Concentrada. 
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