
 

 

Curso Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 

  

 

Objetivo 

 Capacitar magistrados e servidores das varas com competência na infância e 
juventude cível a utilizarem o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNAA), além de 
fornecer a eles um panorama das questões cíveis relacionadas à infância e juventude, em 

especial, ao acolhimento e à adoção.  

 

Público-alvo 

 Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. 

 

Carga horária 

 24 horas aula. 

 

Oferta 

 O curso será ofertado na modalidade a distância e sem tutoria.  

 

 

Conteúdo programático 

 

PARTE TEÓRICA 

 

Importância, princípios e características do estatuto da criança e do adolescente, 
enfocando a doutrina da proteção integral 

  Características do ECA  

  Direitos  

 

O sistema de proteção à infância e juventude 

  O papel do conselho tutelar  

  O acolhimento  

  A busca pela reintegração e família extensa – equipe técnica da instituição de acolhimento 

 

Os processos relacionados às questões cíveis da infância e juventude 



  O processo de destituição 

  O processo de habilitação e adoção  

  A entrega voluntária 

 

PARTE PRÁTICA 

 

Módulo 1 

Tela inicial 

Pesquisa de menu 

Cadastro de criança 

Vincular irmão 

 

Módulo 2 

Cadastrar processo 

Andamento acolher 

Reavaliação acolhimento 

Guia de acolhimento 

 

Módulo 3 

Cadastrar pretendente 

Inativação e separação de pretendentes 

Buscar pretendentes 

Vincular pretendentes 

 

Módulo 4 

Outros andamentos 

Menu serviços de acolhimento 

 

Módulo 5 

Colocar em processo de adoção intuitu personae 

Concluir processo de adoção intuitu personae 

Colocar em guarda sem fins de adoção 

Menu órgão julgador 

 

 

 

 

 



Créditos do curso 

 

Conteudistas: 

- Isabely Fontana da Mota, graduada em Direito pela Faculdades Integradas; e pós-

graduada em Direito e Processo do Trabalho pelas LFG e Universidade Anhanguera. 
Atualmente, exerce o cargo de Técnico Judiciário na Secretaria de Tecnologia de Informação 
do TJES. Subcoordenadora do Grupo de Trabalho de Gestão dos Sistemas do CNJ. 

 

Coordenação  

 Diogo Albuquerque Ferreira – Chefe do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Servidores do Poder Judiciário 
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