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PROGRAMAÇÃO 
Objetivos 

serviço de acolhimento em família acolhedora

 

convivência familiar e comunitária

“Vínculo e trauma”

 Primeira Infância

trauma

Público-alvo 

Realização: 

Comissão organizadora 

 Jane Valente

 José Roberto Poiani

 Neusa Cerutti

 Paola Botelho,

 Sandra Sobral

 Sergio Luiz Kreuz

Apoio 

Apoio institucional 

Data: 

Carga horária:  
 

Inscrições 

www.enafam.com.br  
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                        28 de setembro  
 
9h00       Abertura oficial 
 

9h40       Palestra internacional  

Desenvolvendo o Acolhimento Familiar: aprendendo com a experiência internacional 
Robbie Gilligan  

10h40     Intervalo 
 

10h50     Debate 

Avanços e retrocessos do acolhimento familiar durante a pandemia e os desafios para os próximos anos 
Coordenação da mesa: Paola Botelho

  
 Sérgio Luiz Kreuz

 José Roberto Poiani, 

 Márcia Rabelo Sandes
  

 Juliana Couto Ramos Sarda

 Jane Valente

 Neusa Cerutti
 

 
 

12h20    Debate com participantes 
 

12h30    Intervalo para almoço 
 
 

 
 
13h45    Depoimento de família acolhedora 
 
14h00 / 17h30 - Painéis simultâneos  
 

          Painel 1: Acolhimento de bebês – perfil da família e orientações de cuidado                     
para a promoção do desenvolvimento saudável 

Coordenação: Lara Naddeo

 Sara Maria Soares Luvisotto

 Julia Salvagni

 Shyrlene Brandão

 Gabriella Moura  

 
 
 
             Painel 2: Reflexões sobre prevenção e fluxos do acolhimento  

Coordenação: Sérgio Marques  
 Jane Valente

 Lucimaira Cabreira
 

 Claudia Cabral,
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           Painel 3: Modelos e reflexões sobre o acolhimento familiar no mundo  

Coordenação: Jonathan Hannay

 
 Palestra internacional: a experiência da França  

Marlene Iucksch  
 A experiência do Canadá 

Delton Hochstedler  c
  

 Palestra internacional: a experiência da Inglaterra 
Michael Pease

 Palestra internacional: o poder familiar e os direitos da criança e adolescente no contexto de 
decisões judiciais 
Ranjit Uppal
 
 

                        29 de setembro  
 
9h00       Palestra: Panorama do acolhimento familiar no Brasil 

Maria Yvelônia dos Santos Barbosa
 

 

9h40       Palestra: CNMP, em prol do fortalecimento do acolhimento familiar 

Otavio Luiz Rodrigues Jr.

Andrea Teixeira de Souza

10h20     Intervalo 
 

10h30     Palestra: Todos juntos pelo acolhimento familiar 

Claudia Vidigal
   

 

11h10     Palestra internacional 

Panorama do acolhimento familiar na América Latina 
Matilde Luna

 

12h10    Debate com participantes 
 

12h20    Depoimento de família acolhedora 
 

12h30    Intervalo para almoço 
 

 
13h45    Depoimento de família acolhedora 
 
14h00 / 17h30 - Painéis simultâneos  
 
 

         Painel 4: Desafios da capacitação de profissionais e famílias no serviço de acolhimento 
familiar 

        Coordenação: Jane Valente

 
 Cristiane Bronzoni  Sarah Cândido,

  Adriana Pinheiro

 Janice Merigo

 Neusa Cerutti
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Painel 5: Avaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) 

Coordenação: Denise Avelino

  
Debatedores:  
Maria de Jesus Bonfim de Carvalho

Patrick James Reason
 

 Contextualização do PNCFC e do processo de avaliação  
Ana Angélica Campelo

 Síntese dos principais resultados da avaliação do PNCFC  
Juliana M. Fernandes Pereira

 
 Estudo longitudinal de reordenamento dos serviços: IPEA  

Enid Rocha Andrade da Silva

 
 Estudo com egressos do acolhimento institucional “Minha vida fora dali” 

Luciana Cassarino-Perez

 

Painel 6: Desafios e experiências exitosas na implantação de serviços de família 

acolhedora  

Coordenação: Luciana Cassarino-Perez
 

 Estudo “Fatores que favorecem e dificultam a implementação de serviços de acolhimento em 
família acolhedora nos municípios brasileiros” 
Luciana Cassarino-Perez

 
 Acolhimento familiar de crianças e adolescentes em situação de risco e ameaça de morte. 

Mariana Paz
 

 Serviço regionalizado de Ascurra, Rodeio e Apiúna (SC) 
Aline Schultz

 
 Serviço de família acolhedora de adolescentes e na área rural 

Sonia de Fátima Darodda
 

 Desafios para implantação de serviço de família acolhedora em São Luiz e no estado do Maranhão 
Mariana Almeida Nunes

30 de setembro 

 
 

9h00        Palestra: O impacto dos maus tratos e da pandemia para a saúde mental de crianças e 
adolescentes     

Sandra Scivoletto

10h00  Palestra internacional: Ruptura e construção do vínculo  

Marisa Maia Drumond

11h10     Intervalo  

5          

6          

 

 

 



5/6 
 

 

 
 
11h20     Palestra: Como os traumas podem causar transtornos mentais  

Rodrigo Abdo

 

12h20      Depoimento de família acolhedora 

 
12h30      Intervalo para almoço 

 

 

 
13h45    Depoimento de família acolhedora 
 
14h00 / 17h30 - Painéis simultâneos  

 
Painel 7: Violência contra crianças e adolescentes 

Coordenação: Sara Vargas
 Os impactos das experiências adversas na infância

Sandra Sobral

 Suicídio: prevenção e pósvenção 
Karen Scavacini

 Palestra internacional: Acolhimento Familiar - atendendo ao melhor interesse da criança 
Cristina Peixoto  UNIDOS

 Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: uma questão de saúde pública 
Fernanda Flaviana Martins

 

Painel 8: Crianças e adolescentes vítimas de trauma: reflexões, tratamentos e 

cenários de esperança 

Coordenação: Eliana Kawata
 

 Violência transgeracional: o trabalho técnico em acolhimento familiar com mães egressas de 
acolhimento institucional e seus bebês 
Natália Capristo Navarro

 Ressignificando o trauma com a psicomotricidade relacional
Leopoldo Vieira

 Brincando se aprende: experiências de aprendizagem socioemocional 
Eduardo Pacífico

 
 

Orientações gerais   

Como assistir as palestras e painéis 
Acesse o link enviado para seu email. Ou, caso ainda não tenha, crie uma conta gratuita na plataforma Even3, 
usando o mesmo email com o qual se inscreveu.  Se não entrar automaticamente no dia, clique em 
TRANSMISSÃO e escolha a palestra ou painel de sua preferência 
 
Como assistir ao conteúdo gravado 
Fazer o login na plataforma Even3, com seu email e senha. Clicar em PROGRAMAÇÃO e escolher a palestra ou 
painel de sua preferência. OBS: é preciso criar uma conta gratuita na plataforma Even3, caso ainda não tenha.  

 
Certificado 
O certificado estará disponível ao final do evento. Para baixar, siga as orientações:  
Fazer o login na plataforma Even3, com seu email e senha. Clicar no seu NOME, no lado superior direito. Clicar 
em MEUS EVENTOS. Clicar no evento ENAFAM. Clicar em CERTIFICADOS (barra lateral esquerda). Responder à 
pesquisa (AVALIAR EVENTO), caso ainda não tenha feito esse passo. Clicar em CERTIFICADOS. Baixar seu 
certificado em “Download do certificado”.  
OBS: é preciso criar uma conta gratuita na plataforma Even3, caso ainda não tenha. 
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