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O Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente em parceria com a 

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, realizará o curso de 

capacitação “CAMINHOS FORMATIVOS PARA ATUAÇÃO NO SISTEMA DE GARANTIA DE 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”, voltado para profissionais que atuam no Sistema 

de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, em especial nas Políticas de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e Assistência Social, além de estudantes, conselhos, movimentos e 

agentes sociais e outras pessoas com interesse no tema.  

O curso CAMINHOS FORMATIVOS tem por objetivo realizar a atualização de conhecimento, incorporando 

no cotidiano das organizações e nas práticas dos agentes do poder público e sociais novos conteúdos, 

metodologias de atendimento em rede, fluxos, com a finalidade de produzir, atualizar e difundir 

conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento de habilidades e capacidades técnicas e 

gerenciais dos operadores de políticas públicas destinadas a crianças/adolescentes e jovens em situação 

de rua e/ou violação de direitos.  

DATAS: 24 (ter), 25 (qua), 26 (qui) e 27 (sex) de janeiro de 2023. 

HORÁRIO: Das 8h às 17h. 

LOCAL: Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do Bairro 

Vila Brasil [Rua Tomé de Souza, 264. Bairro: Vila Brasil, Barreiras/BA] 

 

A inscrição pode ser feita através do link:  

https://forms.gle/FL3YYHxhu1SVx4Jr9 
Ao preencher o formulário você estará inscrito(a) no curso, devendo aguardar o contato por e-
mail da equipe de Coordenação de Arteducação do Projeto Axé com demais orientações.  

CERTIFICAÇÃO: O curso possui carga horária de 40 horas incluindo aulas presenciais e atividades 

de pesquisa individual, envolvendo aulas expositivas, atividades complementares, materiais de 

estudo, dentre outros. A certificação será emitida pela SJDHDS/Projeto Axé para quem alcançar 

pelo menos 75% de presença e será enviada pelo e-mail informado no ato da inscrição. Para 

recebimento do certificado será necessário preencher o formulário de avaliação do curso que 

será encaminhado por e-mail após a conclusão do último módulo, bem como envio das 

atividades complementares.  

https://forms.gle/FL3YYHxhu1SVx4Jr9
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PROGRAMAÇÃO 
DIA HORÁRIO/INSTRUTOR(AS) TEMA EMENTA BÁSICA 

24/ 
Jan/ 
2023 

Terça-
feira 

08h – 17h 
Intervalos 

10h - 10h15 (café) 
12h – 13h (almoço) 
15h – 15h15 (café) 

17h – encerramento 
 
 

MÓDULO 1 
O Sistema de Garantia de 

Direitos de Crianças e 
Adolescentes – SGD 

Carga Horária 
08h AULAS TEÓRICAS 

02h ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES  

Carga Horária Total: 10h 

O Sistema de Garantia dos Direitos: conceitos, categorias de 
promoção, defesa e controle social; atores, competências.  
 

A política de atendimento da criança e do adolescente prevista 
no ECA e a Rede de Proteção Social.  

O papel da intersetorialidade nas políticas públicas para garantia 
da proteção integral de crianças e adolescentes.  
 

O papel do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
interface com demais conselhos como o da Assistência Social 

25/ 
Jan/ 
2023 

Quarta-
feira 

08h – 17h 
 

Intervalos 
10h - 10h15 (café) 

12h – 13h (almoço) 
15h – 15h15 (café) 

17h – encerramento 
 
 

MÓDULO 2 
Direitos Humanos das 

crianças, adolescentes e 
jovens em Situação de 

Rua. 
Carga Horária 

08h AULAS TEÓRICAS 
02h ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES  
Carga Horária Total: 10h 

A política de atendimento da criança e do adolescente prevista 
no ECA e a Rede de Proteção Social.  

O papel da intersetorialidade nas políticas públicas para garantia 
da proteção integral de crianças e adolescentes.   
O papel do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
interface com demais conselhos como o da Assistência Social  

Diretrizes Nacional para o Atendimento a Criança/adolescente em 
situação de Rua; Resoluções CONANDA no 01/2016, 187/2017.  

Interseccionalidade da situação de rua com as diferentes 
condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, 
nacionalidade, gênero, deficiência, orientação sexual e religiosa.  

26/ 
Jan/ 
2023 

Quinta-
feira 

08h – 17h 
 

Intervalos 
10h - 10h15 (café) 

12h – 13h (almoço) 
15h – 15h15 (café) 

17h – encerramento 
 
 

MÓDULO 3  
Educação Social de Rua e 
Métodos de Abordagem 

Social 
 

Carga Horária 
08h AULAS TEÓRICAS 

02h ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DE 

PESQUISA  
Carga Horária Total: 10h 

Histórico e fundamentos metodológicos da educação social de 
rua. 

O Papel da Abordagem Social na busca ativa - identificação de 
crianças/adolescentes em situação de rua, considerando 
metodologia da educação social de rua do Projeto Axé (Paquera 
Pedagógica, Namoro Pedagógico e Aconchego Pedagógico) 

Técnicas de Abordagem Social e seus objetivos tendo em vista a 
centralidade da Educação Social de Rua; Construção de vínculo 
em situação de rua. 

Metodologias para o atendimento a Criança/adolescente em 
situação de rua segundo a Pedagogia do Desejo do Projeto Axé; 
acompanhamento de crianças/adolescentes em situação de rua, 
possibilidades, situações de risco e limites de atuação. 

27/ 
Jan/ 
2023 

Sexta-

feira 

08h – 17h 
 

Intervalos 
10h - 10h15 (café) 

12h – 13h (almoço) 
15h – 15h15 (café) 

17h – encerramento 
 

MÓDULO 4  
Rede de atendimento a 
crianças, adolescentes e 

jovens em situação de 
risco ou situação de rua 

 
Carga Horária 

08h AULAS TEÓRICAS 
02h ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DE 
PESQUISA  

Carga Horária Total: 10h 

A política de Saúde e a atenção à criança/adolescente em situação 
de rua. Problemas de saúde mais recorrentes com transtornos 
mentais, uso de álcool e outras drogas; infecções sexualmente 
transmissíveis. 

Organização da rede de serviços de proteção à criança e ao 
adolescente. 

O trabalho em rede. Encaminhamento e referenciamento na rede 
de proteção e serviços do Município e o acesso das 
crianças/adolescentes e jovens em situação de rua às Políticas 
Públicas; fluxos e procedimentos. 
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INSTRUTORES(AS):  

 

LUCAS VEZEDEK 

Educador e Pesquisador. Graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia (IPS/UFBA). Tem 

experiência em pesquisas em desenvolvimento humano (Permanecer/UFBA; Pibic/FAPESB) e experiências 

em atenção e cuidado a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de risco, vulneração e rua. É 

estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes (IHAC/UFBA), integra o Grupo de Estudos 

Interdisciplinares Infâncias, Crianças e Contextos (GEIC/UFBA) e faz mestrado em Psicologia do 

Desenvolvimento (PPGPSI-UFBA), com foco em adolescentes e jovens LGBTIA+ com trajetórias de rua. 

Atua como Técnico em Atividades Educacionais na Coordenação de Arteducação do Projeto Axé desde 

2018, realizando atividades de formação e supervisão de educadores sociais de rua e arteducadores, além 

do desenvolvimento e acompanhamento de projetos e articulações institucionais. Faz formação em 

Psicanálise e tem experiências na clínica com crianças e clínica ampliada. 

 

MARCOS ANTONIO CANDIDO CARVALHO 

É Psicanalista e Arteducador. Graduado em Letras pela Universidade Católica do Salvador (1995) e 

doutorando em Psicologia Ambiental pela Universidade de CUNY (Estados Unidos).  Cofundador e 

Coordenador de Arteducação do Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente, 

fundado em 1990. É um dos idealizadores da Pedagogia do Desejo, princípio fundante do trabalho do Axé, 

que entende as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias como sujeitos de direitos, conhecimento e 

desejo. Atua na articulação e representação institucional e coordena a área de Arteducação e Formação. É 

responsável pela organização da Grande Formação Anual do Projeto Axé, que oferece os conteúdos, que 

se transformam nas programações do trabalho arteducativo ao longo do ano. Atua como facilitador e 

formador de pessoas em ações de garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

 

 

 

Contato da Coordenação do Curso: formacao.projetoaxe@gmail.com  

Informações: 71 99159-5055 

Atestados de comparecimentos podem ser fornecidos, se necessário.  

 

 

 

 

 

mailto:formacao.projetoaxe@gmail.com
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Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente  

Site: www.projetoaxe.org/brasil | Facebook: Projeto Axé | Instagram: @projetoaxe    

 

http://www.projetoaxe.org/brasil
https://www.facebook.com/projetoaxe/
https://www.instagram.com/projetoaxe/?hl=pt-br

