TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Período de inscrição: 01 a 15 de agosto de 2018
Período do curso/horário: 21 e 22 de agosto de 2018, das 8h às 18h
Carga horária
16 horas-aula
Objetivo geral
Oferecer aos juízes, servidores e representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública formação
básica sobre as novas funcionalidades do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento de Crianças e
Adolescentes.

Conteúdo programático
1. Apresentação
1.1. Breve histórico da construção do novo sistema
1.2. Apresentação das principais mudanças do novo sistema
1.3. Conscientização do usuário sobre a necessidade da correta alimentação do sistema
2. Importância, princípios e características do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfocando a doutrina da
proteção integral e as principais mudanças legislativas da Lei 13.508/2017
2.1 O sistema de proteção da infância e juventude
2.2 Os processos relacionados às questões cíveis da infância e juventude (destituição do poder familiar,
habilitação de pretendentes, adoção e entrega voluntária)
3. O Sistema Nacional de Gerência de Adoção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes: curso prático de
utilização do sistema nos seguintes temas, campo a campo:
3.1. Página de Login
• Pré-cadastro
• Acesso pretendente
• Esqueci a senha
• Página inicial
3.2. Alteração de senha e manual do sistema
3.2. Apresentação das abas
• Aba alertas
• Aba crianças
• Aba serviços de acolhimento
• Aba pretendentes
• Aba órgão julgador
• Aba usuários
• Aba adoções/guardas
• Aba organismo internacional
• Aba informações
3.3 Uso do sistema
• Cadastrar 02 crianças
• Mostrar busca fonética
• Vincular irmãos
• Cadastrar medida protetiva
• Acolher
• Mostrar guia de acolhimento
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Cadastrar serviço de acolhimento
Transferir de instituição
Realizar reavaliação de acolhimento
Colocar sob guarda
Mostrar guia de desligamento
Desistir da guarda
Colocar em adoção intuitu personae
Concluir adoção
Realizar pré-cadastro de pretendente
Cadastrar pretendente
Cadastrar nova criança
Cadastrar destituição
Busca de pretendente
Realizar busca de pretendentes e explanar sobre a busca automática e o envio de e-mail aos
pretendentes vinculados
Explicar todos os casos de crianças aptas para adoção: destituição, suspensão, desconhecido,
falecido e entrega voluntária
Realizar vinculação
Realizar desvinculação sem justificativa, informando sobre a suspensão automática após a 03
negativas injustificada
Realizar adoção pelo cadastro
Mostrar transferência de orgão julgador, evasão, falecimento, maioridade e inativação
Mostrar relatório semestral

Instrutores
Isabely Fontana da Mota
Técnica da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA/ES).
Formada em Direito e especialista em Direto e Processo do Trabalho
Helerson Elias Silva
Psicólogo da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA/ES).
Especialista em Psicologia Jurídica e Mestre em distúrbios do desenvolvimento.
Metodologia
Exposição do conteúdo programático e efetiva utilização do sistema pelos cursistas,
preferencialmente com 01 computador por pessoa. Após será disponibilizado material de apoio,
que consistirá em um manual do sistema e um FAQ.
Certificação
O participante que concluir o curso com aproveitamento, e obtiver frequência igual ou superior a
80%, receberá o certificado disponibilizado no portal do Conselho da Justiça Federal.
Avaliação de reação
Será disponibilizada no portal do Conselho da Justiça Federal a avaliação de reação que fornecerá
subsídios para o aperfeiçoamento dos próximos cursos. O relatório de avaliação apresentará o nível
de satisfação dos alunos em relação a alguns aspectos do curso, tais como: desempenho do
participante e do professor, planejamento do curso, espaços de interação e aplicabilidade no
trabalho.

