IV Seminário Qualidade dos Serviços de Acolhimento de Crianças e
Adolescentes:o direito à convivência familiar e comunitária
O “IV Seminário sobre a Qualidade dos Serviços de Acolhimento: o direito à
convivência familiar e comunitária”é uma realização do NECA e do FICE BRASIL em
parceria com o FICE Internacional e o Movimento Nacional Pro Convivência Familiar e
Comunitária.

O seminário tem como objetivo apresentar e discutir situações e práticas de cuidado e
proteção de crianças e adolescentes em ambientes alternativos à vida em família,
mediante o diálogo com os jovens que vivem ou viveram em serviços de acolhimento
institucional ou familiar.
Para isto o seminário trará reflexões sobre as práticas desenvolvidas em diferentes
países e regiões do Brasil para acompanhar estes adolescentes e jovens, com ênfase na
importância da preparação para a vida adulta.A opinião deles sobre as referencias de
cuidado e proteção são fundamentais para a qualificação das políticas públicas de
garantia de direitos humanos no país.
Está em curso em vários municípios brasileiros o Plano de Acolhimento do Ministério
de Desenvolvimento Social (MDSA) que pretende reordenar os serviços existentes e
ampliar as modalidades de cuidados alternativos.Ao mesmo tempo, o Brasil tem visto
inúmeras iniciativas parlamentares para modificação da Lei Nacional de Adoção _
mesmo sem ter implementado no país a Lei Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária (Lei 12.010 de 2009)_ exigindo posicionamento dos profissionais da área.
Para avançar em uma nova postura convidamos profissionais do Movimento Nacional
Pró-Convivência Familiar e Comunitária para compartilharem conosco suas
experiências e reflexões sobre práticas inspiradoras de prevenção e proteção do
direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes e suas famílias.
O que importa é que juntos possamos, compartilhar e refletir sobre estas questões,
para que a infância, a adolescência e a juventude sejam respeitadas como um período
da vida ocupado por sujeitos do presente, merecedores de cuidados especiais dos
adultos, mas, livres para expressar suas opiniões e participar ativamente das decisões a
respeito de suas vidas.
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PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
Segunda feira, 04 de dezembro de 2017
9h00 | 12h00 – Reuniões
Reunião do Grupo Gestor do Movimento Nacional Pró – Convivência
Familiar e Comunitária: representantes das regiões do Brasil

9h00 | 17h30 - Oficina com adolescentes e jovens
Oficina com adolescentes e jovens que vivem ou viveram em serviços de
acolhimento e elaboração de referências para a qualificação dos serviços
 Projeto Aprendendo a Crescer PAAC– DorivalStorari
 Grupo Nós do Instituto Fazendo História: Isabel Penteado
 Núcleo Perspectivas: Lucas Carvalho
 Associação Iniciativa Cultural de Curitiba - Douglas Augusto de Araújo
 FICE Internacional: Dra. Anna Smith
Obs. 1 : os jovens inscritos participarão da Oficina a ser realizada na sede do NECA à
Rua Lincoln Albuquerque 319 no dia 04/12 (manhã e tarde). Participarão do Seminário
no dia 04/12 à noite e no dia 05/12 manhã e tarde
Obs. 2: A participação dos adolescentes e jovens é gratuita, porém as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação durante o seminário são de responsabilidade
do serviço que indicou o jovem ou do próprio participante. O NECA oferecerá a
alimentação durante a realização da oficina.
Obs. 3: Os adolescentes menores de 18 anos devem apresentar uma autorização de
participação e de uso de imagem assinado pelo seu guardião. O modelo será enviado
por e-mail aos inscritos.

13h30 | 17h00 -Curso Especial
Trabalho sociopedagógico com crianças e adolescentes traumatizados e em
serviços de acolhimento


Hermann Radler [Presidente do FICE ÁUSTRIA]
Ementa: crianças e adolescentes acolhidos em instituições ou famílias
acolhedoras viveram situações de ruptura e de violências que culminaram com
o seu acolhimento como forma de proteção. As implicações psicológicas
destas vivencias traumatizantes precisam ser abordadas e cuidadas no serviço
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e pela rede, para que o acolhimento possa ser reparador e permitir seu pleno
desenvolvimento. Para desenvolver um trabalho sociopedagógico efetivo o
curso abordará as várias etapas a partir de vivencia grupal
N.º de vagas: 35
Veja conteúdo e currículo do Professor
17h30 | 18h30 .Credenciamento e Boas Vindas



Exposição do Museu da Pessoa
Lançamento curso EAD NECA sobre Plano de Atendimento Individual
(PIA) para crianças e adolescentes em serviços de acolhimento

18h30 | 19h30 .Abertura – Autoridades presentes e organizadores
 NECA – Presidente Celso Veras Baptista
 Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária –Patrick



Reason
FICE Internacional – Presidente Hermann Radler
FICE Brasil – Isa Maria Guará e Dayse Cesar Franco Bernardi

19h30 | 20h00- Lançamento de Vídeo do Museu da Pessoa - Relatos de histórias

de vida:o que me lembro dos serviços de acolhimento
Dorival Storari e Sonia London (Museu da Pessoa)
20h00 | 21h00 –Programas internacionais para adolescentes e jovens que vivem ou
viveram em serviços de acolhimento institucional ou familiar: a importância da
preparação para a vida adulta.




Panorama Internacional - Dr. Hermann Radler Presidente do FICE
Internacional
Projeto “Criando futuros: desenvolvimento colaborativo de qualidade em
acolhimentos institucionais na Suiça e na Hungria” – Dra. Anna Schmid
FICE Suiça.

21H00 | 21h30–Encerramento

Terça-feira, 05 de dezembro de 2017
8H00 | 9H00 . Credenciamento e boas vindas
9H00 | 10H00 . Mesa 1 – Apresentação das Referencias para a qualificação dos
serviços de acolhimento, segundo os adolescentes e jovens que vivem ou
viveram a experiência de acolhimento institucional ou familiar





Adolescentes e jovens participantes da Oficina sobre as referencias de
qualidade para serviços de acolhimento (São Paulo, Curitiba, Minas Gerais)
Projeto Aprendendo a Crescer PAAC – Dorival Storari
Grupo Nós do Instituto Fazendo História: Isabel Penteado
Núcleo Perspectivas: Lucas Souza
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Associação Iniciativa Cultural de Curitiba - Douglas Augusto de Araújo
FICE Internacional: Dra. Anna Smith

10H0010h30– Debate
10H30| 12H00 – Mesa 2 – Panorama Nacional das modificações politicas e legais
e seus atuais desdobramentos na garantia de direitos humanos de crianças e
adolescentes


Sistema de Justiça e a articulação da rede para a reintegração familiar –
promotora pública Renata Rivitti (Jacareí/SP)



Desafios do desmonte das politicas sociais públicas – promotor público Dr.
Eduardo Dias Ministério Público/SP



Projeto de Lei de Adoção e o reordenamento dos serviços de acolhimento
Dayse Cesar Franco Bernardi (NECA e MNPCFC)

12h00| 12h30– Debate
12h30 | 13h30 - Almoço
13H30 | 15H00–Mesa 3 –Formas Alternativas de Cuidado e garantia do direito à
convivência familiar e comunitária


Família Acolhedora – Jane Valente (MNPCFC Campinas)



Guarda subsidiada para família extensa – Kelly Lima (ACER Brasil)



Acolhimento da família com filhos – Patrick Reason (MNPCFC Curitiba/PR)



Retirada compulsória de filhos e o Movimento das Mulheres e Mães de
Belo Horizonte – Elma Alves Garcia Lopes (Casa Novella e MNPCFC – Minas
Gerais)

15H00| 15H30 – Debate
15H30 – 16H00 – Café com prosa
16H00 – 17H30 - Mesa 4 - Desafios da Reintegração familiar, Adoção e saída por
maioridade nas diferentes modalidades de acolhimento


Serviço de Acolhimento Institucional – Júlio Guimarães (Campinas/SP)
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Casa-lar: experiência do IJEPAM de Franca/SP – Daniela Leal Ramos
(Franca/SP)



República – Grupo Nós – Isabel Penteado (São Paulo/capital)



Residência inclusiva – Natália Kaneko e Fernanda Ozores (Santos/SP)



Acolhimento de Crianças e Adolescentes Refugiados – Maristela Cizeski
(MNPCFC – Santa Catarina)

17H30| 18H00 - Debate
18h00 - 19h00–Encerramento1





Presidente do NECA - Celso Veras
FICE Brasil - Dayse Cesar Franco Bernardi e Isa Guará
Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária - Patrick Reason
[tirar Claudia]
Presidente do FICE Internacional - Hermann Radler

Público esperado: 400 participantes entre gestores, equipes interprofissionais,

educadores, conselheiros de direitos e tutelares, operadores de direito entre outros
profissionais, estudantes e interessados na área.
Local:Auditório da UNINOVE
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 364, Barra Funda, São Paulo – SP, Brasil
Realização: NECA e FICE Brasil
Parcerias: FICE Internacional e MNPCFC
Apoio: UNINOVE, Instituto Fazendo História, Núcleo Perspectivas, Instituto Sedes

Sapientiae, AASPTJSP,
Patrocínio: Itaú Social e FICE Internacional
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Lançamento de Moções do Seminário (Moção do Seminário quanto à necessidade das políticas
públicas respeitarem as referencias para a garantia ao direito à convivência familiar e comunitária e
qualificar as formas de cuidado, considerando as vivencias e sugestões dos adolescentes e jovens).
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