Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente -

EVENTO - Curso de capacitação do Programa PPCAAM (atualizado)
CAOP Informa
Postado em: 20/08/2018

Ocorrerá no final deste mês, dia 22 de agosto, um curso de capacitação, para os atores da rede de
proteção de Curitiba e Região Metropolitana, do PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte.

PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte Veja
também: • Convite
• Programação
• Publicação
• Links referenciais Ocorrerá no final deste mês, dia 22 de agosto, um curso de capacitação,
para os atores da rede de proteção de Curitiba e Região Metropolitana, do PPCAAM - Programa de
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. O evento de formação para profissionais
do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente é uma realização do DEDIHC Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, da SEJU - Secretaria da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos, e ofertado pela Escola de Gestão do Paraná. Relevante ressaltar a importância
da participação dos Promotores de Justiça, Juízes de Direito com atribuições na área da infância e
juventude, bem como de suas equipes técnicas, considerando que no Estado do Paraná o Ministério
Público e o Poder Judiciário são as únicas portas de entrada do Programa, que devido as suas
peculiaridades somente recebe os casos previamente avaliados pela equipe técnica da entidade
executora e posteriormente autorizados pelo Conselho Gestor. Inscrições até o dia 21/08/2018
Formação para profissionais do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente PPCAAM - DEDIHC/ESEDH/SEJU Objetivos:
O curso tem por objetivo capacitar profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, de modo a
melhor habilitá-los para identificar e atender crianças e adolescentes ameaçados de morte. Para tal,
é necessário conhecer e atuar de forma integrada com o Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes ameaçados de morte, PPCAAM, com vistas à qualificação e agilização do
atendimento para preservação da vida. Programa:
- As violências contra a infância e adolescência no Estado do Paraná: um panorama sobre a
letalidade;
- O Programa de Proteção à Criança e Adolescente (PPCAAM): uma política pública de
enfrentamento à violência;
- Desafios à proteção da criança e adolescente ameaçado de morte: providências, fluxos;
- Boas práticas: a experiência em Cascavel/PR. Público-alvo:
Profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos de criança e adolescentes, tais como
juízes, promotores e técnicos das varas da promotoria, infância e juventude, gestores e técnicos da
assistência social, que atuam junto a crianças e adolescentes; membros dos Conselhos de Direitos
da Criança e Adolescente e Tutelares; educadores sociais; dirigentes de entidades de acolhimento
institucional; agentes de segurança pública que atuam na área de crianças e adolescentes
ameaçados de morte; técnicos que atuam na execução de medidas socioeducativas e protetivas de
Curitiba e Região Metropolitana, servidores da Delegacia do Adolescente, do NUCRIA e da Central
de Flagrantes, técnicos pedagógicos dos setores de Curitiba, Área Metropolitana Norte e Área
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Metropolitana Sul e dos NREs de Curitiba. Docentes:
Tarsila Flores. Mestra em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília UnB. Especialista em
Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Cândido Mendes-RJ. Graduada em Psicologia pela
Universidade Estadual Paulista UNESP-SP. Pesquisadora junto ao Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), desde 2015.
Luciana Linero. Promotora de Justiça do CAOPCAE do Ministério Público do Paraná.
Regina de Cassia Bergamaschi Bley. Possui graduação em Ciências Biológicas pela
Universidade Federal do Espírito Santo (1983). É Mestre e Doutora em Educação pela Pontificia
Universidade Católica do Paraná, com Doutorado Sanduiche pela Universidade Nova de Lisboa,
Portugal (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da UniNova). Atuou como docente na Pontificia
Universidade Católica - PUCPR, Universidade Tuiuti do Paraná, Faculdades OPET. Participa, como
pesquisadora, do Grupo de Pesquisa Fundamentos Epistemológicos das Políticas Educacionais e a
Problemática na Escola na Contemporaneidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação da PUC-PR, no Projeto de Pesquisa Sociologia da Educação: da prática de ensino ao
estudo das ações educativas formais e informais no âmbito das desigualdades sociais, coordenado
pelo Professor Doutor Lindomar Wessler Boneti. É docente do Curso de Pós-Graduação em Direitos
Humanos numa Perspectiva Multidisciplinar da UniBrasil. É professora concursada pela Secretaria
de Estado da Educação do Paraná. Participou, como membro, do Grupo de Apoio à Implantação de
Escola de Tempo Integral no Estado do Paraná. Participa, como membro, do Conselho Permanente
de Direitos Humanos do Paraná e da Comissão de Credenciamento de Profissionais Docentes dos
Programas de Formação e Capacitação da Escola de Educação em Direitos Humanos do Paraná.
Tem publicações como autora e co-autora sobre políticas públicas, educação e desigualdades
sociais, educação e diversidade social, Direitos Humanos, Gênero. Atualmente é Diretora do
Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Justiça Trabalho e Direitos
Humanos do Estado do Paraná. Número de vagas: 100 Carga horária: 08 horas Data: 22/08/2018
Horário: 08h30min às 17h30min Local de realização:
Auditório da Celepar - R. Mateus Leme, 1561
Bairro Bom Retiro - Curitiba/PR - 80050-540 [Fonte: Escola de Gestão do Paraná - Instrução
Normativa nº 26/2018 - 25/06/2018] [ voltar ]
[ voltar ]
Conhecendo o
PPCAAM (Versão preliminar)
PPCAAM-PR - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (Paraná)
Realização: SEJU - Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Governo do
Paraná
Informações adicionais: Combate à Violência • PPCAAM/PR • Publicações
Download:
[ Versão preliminar ]
(formato PDF - tamanho 0,54MB - 37 págs - Curitiba/PR - Agosto/2018)
[ voltar ]
Matérias relacionadas: (links internos)
» Combate à Violência
» Consulta: Adolescente ameaçado de morte - Como proceder - PPCAAM
» Eventos
» PPCAAM/PR
» Publicações: PPCAAM
» Um novo olhar PPCAAM Notícias relacionadas: (links internos)
» (28/05/2014) PPCAAM/PR - Novo formulário de pré-avaliação
» (19/03/2013) CNMP - Aprovada proposta sobre atuação do MP nos programas de proteção
» (29/09/2010) PPCAAM - O preço da vida
» (27/07/2010) PPCAAM/PR - Programa vai proteger crianças e adolescentes ameaçados de
morte Download: (arquivos PDF)
» Conhecendo o PPCAAM (Versão preliminar da cartilha - 2018) Referências: (links externos)
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» Escola de Educação em Direitos Humanos (Curso PPCAAM)
» SEJU/PR - Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná
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