Programação Preliminar
OBJETIVO

decorrentes

da

Fomentar a compreensão da importância

coronavírus,

e

das medidas protetivas estabelecidas no

tendências de alteração do ECA.

pandemia
sobre

as

do

novo

possíveis

Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA),

mediante

apresentação

de

dados e indicadores recentes sobre
a

sua

implementação.

Promover

LOCAL
Plataforma Cisco Webex

o

debate sobre os avanços e os novos

INSCRIÇÕES

desafios enfrentados para assegurar a

O participante pode se inscrever somente

promoção e a proteção dos direitos de

nas atividades de seu interesse, caso não

crianças e adolescentes, especialmente

possa participar de toda a programação.

em situações emergenciais como as

1º dia • 13 de julho de 2020
8h50 • Início dos acessos à plataforma
9h • Abertura

10h • Mesa 1: Panorama dos 30 anos do ECA na proteção dos direitos
de crianças e adolescentes

11h15 • Mesa 2: Quais as repercussões das medidas de prevenção ao
contágio da Covid-19 na garantia dos direitos de
crianças e adolescentes?

12h30 • Intervalo
14h • Mesa 3: O panorama da implementação da Convenção sobre os
Direitos da Criança nos países-membros da Organização das Nações Unidas

15h/17h30 • Painéis Simultâneos

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

2

Prevenção e
enfrentamento
da violência
contra crianças e
adolescentes

6

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

10

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

3

4

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

Dilemas de pais,
mães e cuidadores
em tempos de
pandemia

7

8 A comunicação e

Avanços e
desafios na adoção

11

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

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

12

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

2º dia • 14 de julho de 2020
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

11h • Mesa 5: As modificações do ECA: avanços ou retrocessos?
12h • Homenagem às pessoas que se dedicaram à aprovação do ECA
REALIZADORES

APOIO

