
 
 

 
 

 

 

Convivência Familiar e Comunitária 
de Crianças e Adolescentes: 
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

 

AMAZONAS 

 

MANAUS 
11, 12 e 13 de MAIO 

                                

 

A Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente 
(Neca); em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio da 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA), Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e Associação brasileira de Juízes, Promotores de Justiça e 
Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP); desenvolve o projeto: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA. 

O projeto consiste na realização de oficinas estaduais visando mobilizar os atores do Sistema de 
Justiça da Infância e Juventude em particular e do Sistema de Garantia de Direitos em geral. Palestras e 
debates dos fluxos operacionais sistêmicos deverão estabelecer condições necessárias para a revisão crítica 
de práticas institucionais e a produção de competência operacional, institucional e interinstitucional, no 
sentido de induzir mudanças no modelo organizacional, relacional e ético-político enfatizando o respeito, a 
promoção, a proteção e a defesa do direito humano de crianças e adolescentes à convivência familiar e 
comunitária. 

Esta metodologia e temáticas privilegiam a superação do pensamento fragmentado, o 
reconhecimento dos processos emergentes, a transdisciplinaridade, a complexidade, a subjetividade e a 
pluralidade de conhecimentos para examinar as certezas e as incertezas que impregnam o fato da 
destituição do direito à convivência familiar e comunitária no mundo contemporâneo e a diversidade dos 
enfrentamentos vigentes, equivocados ou não. 

 
PÚBLICO ALVO: Juízes, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Técnicos do Judiciário,  
Conselheiros de Direito e Tutelares, Gestores Governamentais e Não Governamentais,  profissionais 
de atendimento na área das medidas protetivas. 

 
LOCAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 
               Av. André Araújo S/N,  Bairro Aleixo, Manaus/AM 
 
 

PROGRAMAÇÃO 

 
 

DIA 

 

HORÁRIO 

 

ATIVIDADES 

13/4 16h00 Inscrição, entrega de materiais, designação de subgrupos e café de boas-vindas. 

 17h30 Abertura oficial: A importância do momento para o estado e o compromisso de cada um na execução do Plano 

Nacional de Convivência familiar e Comunitária. 

 19h30 Apresentação do propósito e metodologia das ações  

 19h45 Palestra de Abertura I 

“A garantia do direito à convivência familiar e comunitária na perspectiva dos direitos humanos – o Plano Nacional 

de Convivência Familiar e Comunitária: avanços e desafios”  

Alice Bittencourt 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - SDH/Presidência da República 

 20h45 Debates com os palestrantes 

 21h45 Encerramento do 1º dia 

14/4 8h30 Palestra II 

"O direito à convivência com a família - As transformações na família contemporânea: os desafios na conceituação 

e na implementação de políticas de atenção às famílias" 

Eliane Rodrigues 

GT Nacional de Convivência Familiar e comunitária 



 9h30 Debates com o palestrante 

 10h30 Intervalo 

 11h00 Palestra III 

“A Nova Lei de Adoção: contemporaneidade e relevância" 

Reinaldo Cintra Torres de Carvalho 

Conselho Nacional de Justiça 

 12h00 Debates com o palestrante 

 13h00 Intervalo  

 14h00 Apresentação da metodologia das oficinas, dos facilitadores e designação dos locais de trabalho em cada subgrupo 

 14h15 Oficina de fluxos operacionais temáticos – apresentação de casos concretos debatidos sob à luz do referencial 

legal de cada fluxo: 

 "Direito à Saúde + Direito à Educação 

 Direitos Socioassistenciais" 

 "Enfrentamento à Violência e Abusos sexual" 

 "Proteção à criança, adolescente e sua família em situação de rua 

 "Garantia do direito à convivência familiar e comunitária  

 16h30 Intervalo 

 17h00 Plenária de sistematização das análises  

 18h30 Encerramento do dia 

15/4 8h30 Palestra IV 

"O que é garantir a proteção integral? Uma abordagem sob à luz dos fluxos sistêmicos e as Políticas Públicas"  

Rodrigo Schoeller de Moraes 

Promotor de Justiça do RS 

 9h30 Debates com o palestrante 

 10h30 Intervalo 

 11h00 Palestra V 

O PNCFC e o Plano Nacional da Assistência Social e os diálogos necessários: A função dos Cras e dos Creas" 

Eutália Rodrigues 

GT Nacional de CFC 

 12h00 Debates com os palestrantes 

 13h00 Intervalo 

 14h00 Continuidade do dia anterior: 

Oficina de fluxos operacionais temáticos – apresentação de casos concretos debatidos sob à luz do referencial 

legal de cada fluxo: 

 Direito à Saúde + Direito à Educação 

 Direitos Socioassistenciais 

 Enfrentamento à Violência e Abusos sexual 

 Proteção à criança, adolescente e sua família em situação de rua 

 Garantia do direito à convivência familiar e comunitária 

 16h30 Intervalo 

 17h00 Plenária de sistematização de conteúdos  

 18h00 Celebração de compromissos e encerramento 

 

 

 

 

 
REALIZAÇÃO: 
 

 
                      
            

 
   PARCERIA 

                           
                                 

    COLABORAÇÃO:  Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas 
                                   Ministério Público do Estado do Amazonas 
                                   Defensoria Pública do Estado do Amazonas                                                          
  

 


