Araçatuba, 02 de Dezembro de 2016.

Carta de Apresentação do projeto: Núcleo de Formação Continuada de
Conselheiros (as) de Direito e Conselheiros (as) Tutelares do Estado de São
Paulo.
Ilustríssimo Sr (a),
O remetente desta carta, devidamente credenciado pelo INSTITUTO
POTENCIAL - PROJETOS SOCIAIS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 17.790.926/0001-20, vem por meio desta,
informá-lo (a) que executará o projeto Núcleo de Formação Continuada de
Conselheiros (as) de Direito e Conselheiros (as) Tutelares do Estado de São Paulo,
em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do governo de São
Paulo – SEDS, por intermédio de projeto aprovado pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e Adolescente - CONDECA e financiado com recursos do Fundo
Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente.
Cumpre destacar que, o Instituto Potencial, por meio de coleta de dados,
junto aos 645 municípios, no período de abril a maio de 2015, para subsidiar o
diagnóstico apresentado aos participantes das Conferencias Regionais dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes, constatou que, dos 645 (seiscentos e quarenta
e cinco) municípios, 98 (noventa e oito) apresentam indicadores sociais que denotam
presença de vulnerabilidade social, dos quais este é um dos municípios beneficiado.
Importante informar que nesse trabalho foram utilizados os indicadores
de renda, incidência de crianças e adolescentes fora da escola, presença de trabalho
infantil, homicídios de jovens e número de crianças e adolescentes inseridos em
acolhimento institucional.
É sabido que os municípios de maior vulnerabilidade social precisam
ampliar os mecanismos de participação e controle social.
Nesse sentido, a ação dos Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças
e Adolescentes e dos Conselhos Tutelares se revela um instrumento de alto potencial
transformador do quadro vigente, na medida em que esses Conselhos podem atuar
diretamente na superação de situações de violação de direitos, assim como garantir

que tais situações sejam eliminadas estruturalmente por meio da formulação,
execução e controle social das políticas de direitos das crianças e adolescentes. Para
tanto, é fundamental a formação continuada desses Conselheiros, possibilitando o
fortalecimento dos Conselhos respectivos e objetivando a garantia da proteção
integral de crianças e adolescentes, e, consequentemente, o cumprimento do Estatuto
da Criança e Adolescente – ECA.
A formação continuada que propomos atende aos principais objetivos do
CONANDA e do CONDECA-SP, além de fortalecer os papeis sociais e
instrumentalizar os Conselhos citados, visando o fortalecimento da rede de proteção
social, em sintonia com os pressupostos do Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e Adolescentes, qualificando os espaços de debate e divulgação dos direitos
humanos.
Isto posto, informamos que, a partir de 27/01/2016, o Núcleo de Formação
Continuada de Conselheiros(as) de Direito e Conselheiros(as) Tutelares do Estado
de São Paulo estará iniciando as atividades de formação continuada com carga
horária de 42 horas, distribuídas em 07 encontros mensais. Destacamos também que
não haverá custo de inscrição aos participantes que devem apenas comparecer no
município sede do encontro nos dias e horários previamente estipulados.

Região de Fernandópolis - SP.
Cidade sede dos encontros Jales
Local: (o endereço será remetido posteriormente)

I - Datas programadas de todos os encontros
FERNANDÓPOLIS 27/01/17 17/02/17 24/03/17 19/04/17 26/05/17 23/06/17 21/07/17
(Sede Jales)
SEXTA
SEXTA
SEXTA QUARTA SEXTA
SEXTA
SEXTA

II - Municípios beneficiados (Habilitados):
Alvares Florence
Aspasia
Dirce Reis
Guarani D' Oeste
Fernandópolis – 11 Marinópolis
(Sede do curso
Mesópolis
Jales)
Parisi
Pontalinda
Riolândia
São Francisco
São João das Duas Pontes

III - Distribuição de vagas por município
1- REGIÃO FERNANDÓPOLIS

vagas

4 Cons. Tutelar por município

36

2 Cons. Direito por município

18

1 Suplente por município

9

2 Prof. de Assist. Social por município

18

1 Prof. de outras politicas por município

9

Total

90

IV - Programação diária
HORÁRIO
9h - 09h30

PROGRAMAÇÃO
Recepção e entrega de material

9h30 - 10h20

1ª aula

10h20 - 11h10

2ª aula

11h10 - 12h

3ª aula

12h - 12h45

Intervalo - Coffe

12h45 - 13h35

4ª aula

13h35 - 14h25

5ª aula

14h25 - 16h

6ª aula

Esclarecemos que as inscrições dos participantes de municípios
devidamente habilitados e previamente contactados pelo articulador local já
podem ser feitas através do site: www.institutopotencial.com
Neste polo (região) para qualquer dúvida ou necessidade entrar em
contato com o articulador local: Sérgio Calixto (18) 9.9704-2475 (Tim) ou e-mail

capaciteca@gmail.com
Certos de contarmos com a atenção e apoio de Vossa Senhoria,
agradecemos e colocamo-nos à disposição para possíveis esclarecimentos.
Respeitosamente.

Indiana Del-Fré Ludviger
Gestora

Vitor Benez Pegler
Presidente CONDECA-SP

