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CURSO SOBRE
O SISTEMA DE
GARANTIA DE
DIREITOS DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
EM SÃO
GONÇALO

COORDENAÇÃO: EQUIPES
NEACA E NACA-SG

Tema: Promoção,
Garantia e Defesa
dos Direitos de
Crianças e
Adolescentes no
Brasil.

Datas: 20 e 27 de agosto e 17 e 24
de setembro de 2020
Horário: 9:30 às 13:00 horas
Local: Plataforma zoom – Curso
EaD
Carga Horária: 16 horas/aula
Público: Servidores públicos
inseridos na média e alta
complexidade do SUAS-SG e
trabalhadores do MMSG

O curso Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente em São Gonçalo foi
sugerido pelas equipes técnicas inseridas no
Projeto NEACA e no Programa NACA,
coordenados pelo Movimento de Mulheres em
São Gonçalo, durante a reunião realizada no mês
de julho de 2020, com a gestão da Proteção
Social Especial da SMDSIA.

Dentre os objetivos destacam-se a interação e
melhor definição do fluxo interinstitucional entre
os equipamentos sociais da Proteção Social
Especial com os projetos coordenados pela
entidade Movimento de Mulheres em São
Gonçalo
(NACA
e
NEACA).
A participação será assegurada aos servidores
públicos lotados nos CREASs, Centro Pop,
Família Acolhedora e gestão do SUAS, bem
como os técnicos do Projeto NEACA e
Programa NACA-SG.

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi
instituído no Brasil em julho de 1990 e no
decorrer dos 30 anos de existência diversos
aperfeiçoamentos jurídicos foram realizados em
seu texto original e, por conseguinte, nas políticas
de proteção e defesa destinadas à criança e ao
adolescente. Por esta razão, é fundamental que
haja um investimento no aperfeiçoamento e
atualização face as mudanças no marco legal de
proteção à criança e ao adolescente e seus
impactos na rede de serviços.

Considerando o cenário de crise ética, fiscal, financeira, política e social
que em dias atuais atinge o Brasil é visível o enxugamento e supressão
de recursos destinados às políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Por esta razão, é
ímpar que a rede de proteção e defesa se reúna para construir e
efetivar políticas intersetoriais de prevenção e atendimento, bem como
um trabalho articulado em rede, onde cada serviço/instituição saiba a
sua função dentro do sistema de garantia de direitos para evitar
revitimizações de crianças e adolescentes.
O curso prevê o debate sobre as diversas formas de violência,
enquanto conceito polissêmico, atravessado pelo racismo e
patriarcado, permitindo ao participante compreender e exemplificar as
diversas formas de violências: estrutural, interpessoal, comunitária e
institucional. Além desta análise pretende-se analisar o novo marco
legal sobre crimes contra a dignidade sexual, escuta ativa e sensível e os
limites e possibilidades de cada serviço que integra o sistema de
garantia de direitos de São Gonçalo.

Além do marco legal o curso provocará a reflexão sobre o trabalho em
redes, a intersetorialidade e a ficha de notificação de violência
autoprovocada e interpessoal enquanto disparadora de proteção.
O curso terá uma carga horária de 16 horas/aula e será realizado na
modalidade virtual através da plataforma zoom, tendo como público
gestores, servidores e trabalhadores do Movimento de Mulheres em
São Gonçalo.
Por fim, esta capacitação tem por finalidade contribuir para a
construção de uma nova cultura de gestão da política de atendimento
à criança e ao adolescente em São Gonçalo, promovendo o diálogo e a
troca entre os serviços públicos e privados que são atuantes no
município. Objetiva-se, assim, promover espaços de livre expressão e
organização coletiva, a não revitimização de crianças e adolescentes e
o reconhecimento que estes são sujeitos de direitos e protagonistas de
suas histórias. Desta forma, pretende-se criar espaços que permitam a
construção de uma nova forma de fazer política pública para este
segmento.

Programa
Dia
Dia
Dia
Dia
20/08/2020 27/08/2020 17/09/2020 24/09/2020
Módulo I: Tema:
Marco Legal: ações
afirmativas de
direitos para as
crianças e
adolescentes no
Brasil.

Violência enquanto
conceito polissêmico
e multicausal;

Módulo II: Crimes
contra a dignidade
sexual perpetrados
contra crianças e
adolescentes.

Violência sexual no
âmbito intrafamiliar;

Violência sexual no
âmbito extrafamiliar;

Exploração Sexual;
Natureza da
violência:
Estrutural/social;
interpessoal,
comunitária e
institucional.

Módulo IV –
Módulo III: Escuta Sistema de Garantia
sensível, empática,
de Direitos de
ética e humanizada
Crianças e
de crianças e
Adolescentes em
adolescentes.
São Gonçalo.
Técnicas de
atendimento
Atribuições e limites
envolvendo
de cada serviço
acolhimento, reflexão, (Conselhos Tutelares,
intervenção e
CREASs,
avaliação psicossocial;
Acolhimento
institucional,
NEACA, NACA,
Simulação de casos;
Família Acolhedora,
Delegacias Policiais,
Defensoria Pública,
Ministério Público e
Vara da Infância e
Reflexões teóricas e
Juventude de São
práticas;
Gonçalo;

Tráfico de crianças e
turismo sexual.

Destituição de Poder Fluxo de atendimento
Familiar;
entre os serviços.

Fluxo de atendimento
municipal em casos
de suspeita ou
confirmação de
violência sexual.

Processo de adoção;
Adoção Nacional e
Internacional de
Crianças e
Adolescentes.

Melhorando a
comunicação e o
trabalho em redes.
AVALIAÇÃO DO
CURSO

Certificados: Concedidos aos
alunos que obtiverem 75% de
frequência (presença obrigatória
em 03 aulas/curso).

Contatos:
movimentomulheres.
mmsg@gmail.com

Telefone
2606-5003 / 98464-2179

