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A proposta tem como objetivo incentivar e 

impulsionar, por meio da atuação dos Tribunais 

de Justiça, o fortalecimento da articulação 

interinstitucional para a ampliação da 

oferta de oportunidades de aprendizagem e 

qualificação profissional para adolescentes em 

cumprimento e pós-cumprimento de medidas 

socioeducativas.

 Produção de normativas e acordos

 Publicação de documentos de referência

 Processos formativos com atores do Sistema 

de Garantia de Direitos 

 Fomento à celebração de acordos entre os 

atores locais para implantação da ação

 Fomento à participação de adolescentes 

em cumprimento e pós-cumprimento de 

medida socioeducativa em programas de 

aprendizagem e profissionalização 

Produção de normativas, acordos interinstitu-

cionais e material formativo.

 Fortalecer a articulação das redes locais parceiras da  
sociedade civil

 Pactuar planos de aprendizagem e profissionalização 
com entidades parceiras

 Participar da elaboração, dentro da sua 
competência, do plano estadual de aprendizagem 
e profissionalização

 Fomentar a criação de vagas entre os parceiros locais

 Dar publicidade às parcerias voltadas à aprendizagem 
e à profissionalização no socioeducativo  no  território

 Conselho Nacional de Justiça

SOCIOEDUCATIVO

Fortalecimento e Acesso a 
Programas de Profissionalização 

e Aprendizagem 
no Socioeducativo

NACIONAL
DMF e PNUD

 Produzir normativa conjunta com órgãos nacionais

 Elaborar materiais para fomento e orientação da 
política de aprendizagem e profissionalização 
(iniciativas públicas e privadas)

 Estimular pactuações locais com iniciativas públicas e 
privadas voltadas ao ensino e à educação profissional 
de adolescentes e jovens

ESTADUAL
TJs, Varas da Infância e Juventude e Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD)

MUNICIPAL
Sistema de Garantia de Direitos (SGD)

 Elaborar planos estaduais de aprendizagem e 
profissionalização por meio de termo de cooperação 
técnica

 Mobilizar órgãos gestores do sistema socioeducativo

 Mobilizar entidades parceiras públicas e privadas 
voltadas ao ensino e à educação profissional de 
adolescentes e jovens para pactuação de planos

 Articular a participação de órgãos de políticas públicas 
intersetoriais e entidades representativas

 Articular a fiscalização das atividades de 
aprendizagem e profissionalização
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DMF PNUD

Fortalecimento e Acesso a Programas de Profissionalização e Aprendizagem no Socioeducativo
Socioeducativo - Conselho Nacional de Justiça

TJs VIJs SGD

Produtos e Entregas

Elaboração de planos estaduais de 
aprendizagem e profissionalização por meio 

de termo de cooperação técnica

Mobilização dos órgãos gestores do sistema 
socioeducativo para firmar convênios

Produção de normativa 
conjunta com órgãos nacionais

Elaboração de materiais para fomento e 
orientação da política de aprendizagem e 

profissionalização (iniciativas públicas e privadas)

Estratégias para estimular pactuações locais 
com iniciativas públicas e privadas voltadas ao 

ensino e à educação profissional de 
adolescentes e jovens

Ampliação da oferta de oportunidades de 
aprendizagem e qualificação profissional 

para adolescentes do sistema socioeducativo

Promoção da cidadania e garantia de direitos 
aos adolescentes em cumprimento e 

pós-cumprimento de medida socioeducativa

Articulação de entidades parceiras públicas e 
privadas voltadas ao ensino e à educação 
profissional de adolescentes e jovens para 

pactuação de planos

Conselho Nacional de Justiça Esfera estadual/local


