
Programação Preliminar

OBJETIVO
Fomentar a compreensão da 
importância das medidas pro-
tetivas estabelecidas no Estatu-
to da Criança e do Adolescente 
(ECA), mediante apresentação 
de dados e indicadores recen-
tes sobre a sua implementação. 
Promover o debate sobre os 
avanços e os novos desafios en-
frentados para assegurar a pro-
moção e a proteção dos direi-
tos de crianças e adolescentes, 
especialmente em situações 
emergenciais como as decor-
rentes da pandemia do novo 

coronavírus, e sobre as possíveis 
tendências de alteração do ECA. 

LOCAL
Plataforma Cisco Webex 

INSCRIÇÕES
O participante pode se inscrever 
somente nas atividades de seu 
interesse, caso não possa parti-
cipar de toda a programação. 

8h50 • Início dos acessos à plataforma

9h • Abertura
Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça 
Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça
André Mendonça, Ministro da Justiça e Segurança Pública
Damares Alves, Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

1º dia • 13 de julho de 2020



10h • Mesa 1: Panorama dos 30 anos do ECA na proteção dos direitos de crianças 
e adolescentes
Coordenação da mesa: João Batista da Costa Saraiva, Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro 
de Direito da Criança e do Adolescente. 

 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente à luz da Constituição Federal que prioriza as 
crianças, adolescentes e jovens brasileiros.
Deputada Federal Maria do Rosário, Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa e 
Promoção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.

 O CNJ como formulador das políticas judiciárias de proteção à infância e juventude.
Richard Pae Kim, Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do 
Conselho Nacional de Justiça.

 O ECA como política de Estado na efetivação dos direitos: indicadores, avanços e desafios.
Mauricio Cunha, Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

 Participação popular e controle democrático das políticas de infância e adolescência.
Iolete Ribeiro da Silva, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

 ECA e Convenção sobre os Direitos da Criança: instrumentos pioneiros na garantia dos 
direitos de cada criança e adolescente.
Florence Bauer, Representante do Unicef no Brasil.

11h15 • Mesa 2: Quais as repercussões das medidas de prevenção ao contágio da 
Covid-19 na garantia dos direitos de crianças e adolescentes?
Coordenação da mesa: Otavio Luiz Rodrigues Jr., Presidente da Comissão da Infância e 
Juventude, Conselho Nacional do Ministério Público.

 Desafios que surgiram durante a pandemia.
Mauricio Cunha, Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

 Proteção de renda e cuidados voltados a crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e suas famílias no contexto da pandemia.
Sérgio Queiroz, Secretário Especial de Desenvolvimento Social, Ministério da Cidadania.

 Educação em tempos de pandemia.
Luiz Miguel Martins Garcia, Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação.



1 As 
interseccionalidades 
de gênero, raça, 
etnia, classe e 
deficiência nas 
políticas de atenção 
integral a crianças e 
adolescentes

5 O atendimento 
e o processo judicial 
socioeducativo 
na perspectiva da 
proteção integral 
de adolescentes em 
conflito com a lei

9 A proteção dos 
direitos de crianças 
e adolescentes 
em situação de 
migração e refúgio

10 Conselho 
Tutelar: como 
garantir o que está 
previsto no ECA?

11 Direito à 
Educação: desafios 
para o acesso, a 
permanência e 
a educação de 
qualidade

12 Direito à Saúde: 
da atenção integral 
desde o pré-natal 
aos tratamentos 
especializados

6 Convivência 
familiar e 
comunitária: 
prevenção do 
afastamento 
e acolhimento 
de crianças e 
adolescentes

7 Avanços e 
desafios na adoção

8 A comunicação e 
as novas tecnologias 
na sociedade 
contemporânea: 
como assegurar a 
proteção de crianças 
e adolescentes?

2 Prevenção e 
enfrentamento 
da violência 
contra crianças e 
adolescentes

3 A promoção 
da saúde mental 
e emocional 
de crianças e 
adolescentes como 
pressuposto do 
cuidado integral e 
humanizado

4 Dilemas de pais, 
mães e cuidadores 
em tempos de 
pandemia

12h30 • Intervalo

14h • Mesa 3: O acompanhamento da implementação da Convenção sobre os 
Direitos da Criança no Brasil.
Coordenação da mesa: Eduardo Rezende Melo, Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo
Ann Marie Skelton, Membro do Comitê dos Direitos da Criança, Escritório do Alto Comissário 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
Richard Pae Kim, Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ

15h/17h30 • Painéis Simultâneos
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2º dia • 14 de julho de 2020

REALIZADORES

APOIO

8h50 • Início dos acessos à plataforma

9h • Mesa 4: O enfrentamento do trabalho infantil e a proteção de direitos de 
jovens aprendizes e adolescentes no mercado de trabalho
Coordenação da mesa: Juíza Flávia Moreira Guimarães Pessoa, Presidente do Fórum Nacional 
da Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça

 Enfrentamento do trabalho infantil na perspectiva internacional
Lelio Bentes Corrêa, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (a confirmar)

 As piores formas de trabalho infantil
Kátia Magalhães Arruda, Ministra do Tribunal Superior do Trabalho

 A proteção de direitos de jovens aprendizes e adolescentes no mercado de trabalho 
Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, Conselheira do Conselho Nacional de Justiça 

 Meio alternativo de cumprimento de cotas de aprendizagem como instrumento de promoção 
da cidadania na adolescência e juventude
Ana Maria Villa Real, Procuradora do Trabalho, Ministério Público do Trabalho

11h • Mesa 5: As modificações do ECA: avanços ou retrocessos?
Coordenação da mesa: Deputada Leandre Dal Ponte, Presidente da Frente Parlamentar Mista 
da Primeira Infância

 Monitoramento das propostas legislativas de alteração do ECA
Marta Volpi, Assessora de Advocacy e Políticas Públicas da Fundação Abrinq

 Avanços na proteção, promoção e garantia do direito à convivência familiar e comunitária 
Mariana Neris, Secretária Nacional de Assistência Social, Ministério da Cidadania

 Marco Legal da Primeira Infância: o avanço dos Planos Municipais da Primeira Infância no 
Brasil
Miriam Pragita, Secretária Executiva da Rede Nacional Primeira Infância

 O que dizem os especialistas sobre as linhas de tendência das proposições de alteração do ECA?
Pedro Hartung, Coordenador do Programa Prioridade Absoluta, Instituto Alana

12h • Homenagem às pessoas que se dedicaram à aprovação do ECA


