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No Portal da Editora Ferreira  
(www.editoraferreira.com.br), você 
pode acompanhar aulas da autora 
deste livro e dos demais professores 
da Editora. Pode também ter acesso 
a dicas, desafios, provas, editais e 
informações úteis aos seus estudos.

Nota sobre a autora

Graduada em Psicologia pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e especialista em 
Psicologia Jurídica pela Universidade Cândido 
Mendes (UCAM), Alessandra de Saldanha 
da Gama atua como psicóloga da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 
tendo sido aprovada em primeiro lugar no 
ano de 2004 em sua área programática. 
Ao prestar atendimento clínico a crianças 
e adolescentes, a autora oferece suporte 
aos Conselhos Tutelares, Entidades de 
Acolhimento e Juizado da Infância e 
Juventude e do Idoso.

E
C

A
  

Ale
ssa

nd
ra 

de
 S
ald

an
ha

 d
a 
Ga

ma

www.editoraferreira.com.br

9 788578 421663

ISBN 978-85-7842-166-3

O livro Estatuto da Criança e do Adolescente esquematizado, da psicóloga 
Alessandra de Saldanha da Gama, tem o objetivo de auxiliar o estudante na 
compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente que, recentemente, 
sofreu inúmeras alterações devido ao advento da Lei Nacional de Adoção. 

Além de destacar as alterações e modificações impostas, a autora comenta 
os temas mais relevantes da matéria, apresentando também definições de 
alguns conceitos fundamentais, como os da proteção integral, adoção, tutela, 
guarda compartilhada, família substituta e família natural, entre outros. A fim 
de subsidiar a fixação da matéria, este estudo contempla ainda questões de 
provas de concursos que permeiam toda a legislação e mais 300 exercícios 
inéditos sobre o Estatuto e suas alterações.

“Sem dúvida, trata-se de obra de grande valia para os estudantes, ainda em 
seus primeiros passos no Direito, para aqueles outros que se preparam para 
concursos públicos e para operadores do Direito de Família, na qualidade de 
obra de consulta rápida e objetiva”, escreve o promotor de justiça militar, 
Sergio S. G. Junior, que assina a apresentação.


