
 

Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região Sudeste 

Realização: Conselho Nacional de Justiça, em parceria com Tribunal de Justiça de São 

Paulo, Escola Paulista da Magistratura, Faculdade de Direito – Universidade de São Paulo 

e signatários do Pacto Nacional da Primeira Infância. 

Data de realização: 2 e 3 de dezembro de 2019 

Público-alvo: magistrados, procuradores, promotores, defensores públicos, advogados, 

delegados, equipes psicossociais-jurídicas, parlamentares e servidores dos Poderes 

Executivo e Legislativo, profissionais do sistema de garantia de direitos e da sociedade civil 

organizada da Região Sudeste – Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito da Criança e do 

Adolescente, servidores das unidades de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, 

Cultura, Esporte, Saúde, Educação, Segurança Pública, empresários, entre outros. 

Local: Salão Nobre da Faculdade de Direito – Universidade de São Paulo, situada no Largo 

São Francisco, 95 – São Paulo/SP.  

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

1º dia – 2 de dezembro de 2019 

8h30 Credenciamento 

9h  
Abertura   
Solenidade de assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância  
 

10h 
Conferência Magna – A importância das políticas públicas para a proteção e promoção do 
desenvolvimento de crianças na Primeira Infância  

10h50 
Apresentação do projeto “Justiça Começa na Infância: fortalecendo a atuação do sistema 
de justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano integral” 

11h10 Palestra – Os avanços do Marco Legal da Primeira Infância  

12h - 14h Intervalo almoço 

14h 
Painel I – A interface entre o Sistema de Justiça e as políticas de Assistência Social, 
Educação e Direitos Humanos na proteção às crianças na Primeira Infância 

16h – 16h30 Intervalo coffee break 

16h30 – 18h30 
Painel II – Os projetos de atenção à primeira infância das organizações governamentais e 
não governamentais: perspectivas de articulação com o Sistema de Justiça  

2º dia – 3 de dezembro de 2019 

8h30 Registro de Frequência 

9h  
Painel III – A interface entre o Sistema de Justiça e as políticas de Saúde e Cultura na 
proteção às crianças na Primeira Infância 



 

10h  
Solenidade de Premiação das Boas Práticas vencedoras da Chamada Pública do projeto 

“Justiça Começa na Infância: fortalecendo a atuação do sistema de justiça na promoção 
de direitos para o desenvolvimento humano integral” 

12h30 – 14h  Intervalo para almoço 

Workshops Temáticos Simultâneos 
Cada participante será inscrito em um workshop temático, observada a opção escolhida no momento da 
inscrição e o limite de vagas de cada tema. 

14h – 16h30 
 

 Tema A – Aprimoramento da estrutura do Sistema de Justiça para a proteção da 

primeira infância 

 Tema B – Acolhimento institucional, família acolhedora e adoção 

 Tema C – Implementação do direito à prisão domiciliar para adolescentes mulheres 

gestantes e mães em privação de liberdade 

 Tema D – Qualificação dos serviços socioassistenciais para atenção às crianças na 

primeira infância e suas famílias 

 Tema E – Parentalidade: desenvolvimento infantil, fortalecimento de vínculos e o 

apoio às famílias com crianças pequenas 

 Tema F – Crianças e adolescentes em situação de rua 

 Tema G – Avaliação Participativa do Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária 

 Tema H – Primeira infância e crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil: a 

intersetorialidade e a complementariedade dos serviços como ferramenta para 

ampliar a ação do Estado 

 Tema I – Educação infantil: ampliação do acesso com qualidade  

 Tema J – O papel da comunicação no fortalecimento do desenvolvimento infantil 

16h30 – 16h50 Intervalo coffee break  

16h50 – 18h30 
Conferência Final  
Encerramento 



 

 


