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Curso Básico para
Voluntários em Serviços de
Acolhimento – Programa
Conta Comigo - 2021
m 2021, a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude – CEIJ o reformulou
o curso para que pudesse ser ofertado integralmente na modalidade EAD, considerando o período de distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19.
O curso foi ministrado pelas servidoras das equipes técnicas das Varas da Infância e Juventude de Icoaraci e Ananindeua, assistente social Suely Lobo e psicóloga
Nairy Camara, respectivamente.
Com apoio da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará - EJPA/TJE-PA,
foi realizada no período de 21 de janeiro a 19 de fevereiro, uma turma do Curso
Básico para Voluntários em Serviços de Acolhimento – Programa Conta Comigo,
que ofereceu formação básica às pessoas postulantes ao apadrinhamento afetivo, além de prestar orientações às pessoas com intenção de realizar outros trabalhos voluntários nos serviços de acolhimento conveniados com o Programa Conta
Comigo.
O curso, que contou com a participação de 41 pessoas, teve carga horária total
de 30 horas. A próxima turma está prevista para ocorrer no período de 08/09 a
07/10, as inscrições já estão abertas no site www.tjpa.jus.br/contacomigo.

Suely Lobo,
Assistente Social da
Vara da Infância e
Juventude Distrital
de Icoaraci. Foto:
EJPA/TJPA

Nairy Camara,
Psicóloga da Vara da
Infância e Juventude
de Ananindeua.
Foto: EJPA/TJPA
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A
As reuniões interinstitucionais do
Programa Conta Comigo foram
realizadas via Plataforma Teams.
Foto: CEIJ/TJPA.

Reuniões
interinstitucionais
do Programa
Conta Comigo

s reuniões interinstitucionais tem como objetivo fortalecer,
efetivar, divulgar e orientar as ações conjuntas de todos os
profissionais e instituições conveniadas ao Programa de
Apadrinhamento Afetivo Conta Comigo, entre elas: Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ); Vara de
Infância e Juventude de Belém, Icoaraci, Ananindeua e Marituba (1ª Vara Cível e Empresarial); Espaços de Acolhimento da FUNPAPA; Casa Lar Cordeirinhos de Deus; Serviços de
Acolhimento da SEMCAT/Ananindeua; Unidade de Acolhimento da SEMADS/MARITUBA e; UNAMA.
No período de janeiro a junho de 2021 foram realizadas sete
reuniões interinstitucionais on-line, via Plataforma Teams,
com a participação estimada de 20 pessoas por reunião.
Para saber mais sobre o Programa Conta Comigo acesse:
www.tjpa.jus.br/contacomigo.

ÍNDICE

BOLETIM

CEIJ

5

| JANEIRO - JUNHO | 2021

Reuniões interinstitucionais
Programa de Entrega
Voluntária para Adoção.

C

om a finalidade de retomar tratativas sobre o Termo
de Cooperação Técnica do Programa de Entrega Voluntária para Adoção, foram realizadas reuniões interinstitucionais, on-line, com profissionais representantes
das seguintes instituições: SESMA, SESPA, Fundação

Santa Casa de Misericórdia, CAOIJ/MPPA, FUNPAPA,
SEASTER, SESPA, CEDCA e PARÁPAZ. Ao longo do mês
de junho de 2021 foram realizadas três reuniões, via
Plataforma Teams, com a participação estimada de
05 pessoas por reunião.
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O

Projeto Nós do
Afeto- Diálogo com
pretendentes à adoção
Projeto Nós do Afeto, realizado em parceria com o
Grupo de Estudo e Apoio à adoção de Belém Renascer, tem entre seus objetivos: proporcionar espaço de
orientação, escuta e apoio aos pretendentes e pais por
adoção de crianças maiores de dois anos e de adolescentes e promover apoio às famílias que enfrentam os
desafios decorrentes do processo de adoção, por meio
de reflexões e de troca de experiências.
Visando dar cumprimento aos objetivos do Projeto
Nós do Afeto foram realizados, no primeiro semestre,
seis encontros sistemáticos de apoio e orientação às
famílias por adoção de crianças maiores de dois anos
e adolescentes.
As rodas de conversas, de caráter livre, foram coordenadas pela equipe de trabalho do projeto buscando
dialogar com os participantes, a partir de suas neces-

sidades apontadas, tais como: diferentes configurações familiares relacionadas com as especificidades da
adoção.; processo de adaptação; entre outros temas.
Já as oficinas pedagógicas foram coordenadas por convidadas. No dia 10/04/2021, o encontro foi coordenado
pela Psicóloga Aline Santana, que abordou o tema: “O
Processo de Vinculação Afetiva na Adoção”. Enquanto
no dia 10/06/2021 o encontro foi coordenado pela Voluntária do Grupo de Apoio à Adoção de Uberlândia
Pontes de Amor, Sara Vargas, que abordou o tema: “Intervenções baseadas na relação de confiança - TBRI”.
Para mais informações sobre o Projeto Nós do Afeto
acesse:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/
Infancia-e-Juventude/686278-nos-do-afeto.xhtml
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Reuniões de equipe de trabalho
do Projeto Nós do Afeto

A

equipe de trabalho do Projeto Nós do Afeto é
formada por representantes da CEIJ, Vara da
Infância e Juventude de Ananindeua e Grupo
de Estudo e Apoio à Adoção de Belém Renascer. Ao longo do primeiro semestre a equipe
realizou oito reuniões de trabalho, que tiveram como objetivo o planejamento das ações
do projeto, entre elas: busca ativa/encaminha-

mento dos participantes; planejamento e avaliação dos encontros.
Para mais informações sobre o Projeto Nós do
Afeto acesse:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/
institucional/Infancia-e-Juventude/686278nos-do-afeto.xhtml
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8

Criação da logo do
Projeto Nós do Afeto
m parceria com a Coordenadoria de Cerimonial e Relações
Públicas do TJPA, foi realizada a criação de uma logo para o
Projeto Nós do Afeto.
A simbologia da proposta representa a desmistificação da
adoção de crianças maiores de dois anos e adolescentes bem
como o lema do Projeto: “Nós do afeto, juntos, com afeto,
desatando os nós do medo, do abandono, do desconhecido, da
ansiedade, dos preconceitos... e construindo laços de famílias”
o Projeto Nós do Afeto busca contribuir para efetivação
de vínculos socioafetivos de paternidade, maternidade e
filiação de crianças maiores de dois anos e adolescentes
com pretendentes devidamente habilitados, em estágio de
convivência, guarda provisória ou que já tenham concluído o
processo de adoção, nas comarcas da região metropolitana de
Belém.
Tem ainda como finalidade, contribuir também para evitar
que casos de devolução ocorram e tragam maiores prejuízos
ao desenvolvimento das crianças e adolescentes.
Para mais informações sobre o Projeto Nós do Afeto acesse:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Infancia-eJuventude/686278-nos-do-afeto.xhtml
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Criação de folder e banner virtual para
divulgação do Projeto Nós do Afeto

Banner Digital
divulgando o
Projeto Nós do Afeto
a Magistrados e
Servidores da Infância
e Juventude da Região
Metropolitana de Belém

9

Folder
Informativo
sobre o Projeto
Nós do Afeto

E

m parceria com a Coordenadoria de Cerimonial
e Relações Públicas do TJPA, foi realizada a criação de folder e banner virtual para divulgação
do Projeto Nós do Afeto. A CEIJ apresentou proposta de conteúdo para as referidas peças.

O

Banner Digital está sendo divulgado no Portal
Interno e Externo do TJPA. Ao clicar no Banner
Magistrados e Servidores da Infância e Juventude da Região Metropolitana de Belém são direcionados a página do Projeto Nós do Afeto.

Para mais informações sobre o Projeto Nós do Afeto acesse:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Infancia-e-Juventude/686278-nos-do-afeto.xhtml
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Gestão do Termo de
Cooperação Nº 032/2018
(Convênio Fasepa)

O

Convênio nº 032/2018-TJPA tem como
objeto firmar parceria entre Tribunal de
Justiça do Estado do Pará - TJPA e Fundação
de Atendimento Sócio Educativo do Pará FASEPA para inclusão de adolescentes e jovens
assistidos(as) pela FASEPA, em atividades
laborais de cunho socioeducativo, em
conformidade com os preceitos do ECA e do
SINASE.
O acompanhamento do referido Convênio

está sendo realizado por meio de reuniões
virtuais semestrais com as comarcas
executoras, Marabá, Santarém e Belém que
atende a região metropolitana da capital.
Em 10/06/2021 ocorreu a primeira reunião
de monitoramento do Termo de Cooperação,
onde todas as comarcas puderam expor as
dificuldades e potencialidades na execução.
A próxima reunião semestral deverá ocorrer
em setembro.
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A

Convênio proporciona
inclusão aos jovens em
cumprimento de medida
dolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
de internação e de semiliberdade têm a perspectiva de inclusão social
e de aprimoramento profissional e pessoal, ao executarem atividades em algumas unidades administrativas do Judiciário paraense.
Essas atividades de capacitação socioeducativa foram possibilitadas
por meio de Termo de Cooperação, firmado entre a Coordenadoria
Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) do Tribunal de Justiça do Pará
(TJPA), que tem à frente o desembargador José Maria Teixeira do Rosário, e a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA).
O convênio consiste na seleção de adolescentes e jovens atendidos
pela FASEPA, que são lotados em algumas unidades do Judiciário
paraense nas comarcas da região metropolitana de Belém, Marabá
e Santarém, nas quais executam atividades laborais e recebem uma
bolsa-auxílio.
As Varas da Infância e Juventude, com competência de execução de
medidas socioeducativas, têm a atribuição de selecionar os(as) participantes, assim como de avaliar suas habilidades e competências,

a fim de orientar em quais unidades podem ser lotados e quais atividades irão desempenhar, compatibilizando as tarefas ao perfil dos
socioeducandos e socioeducandas.
Adolescentes e jovens são acompanhados e avaliados regularmente
pelas equipes multiprofissionais das Varas da Infância e Juventude no
período de execução das atividades, que pode ser de até dois anos. O
convênio abrange as Comarcas de Belém, Marabá e Santarém, locais
onde existem unidades da FASEPA. As atividades não configuram
vínculo empregatício e ocorrem em conformidade com os preceitos
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE).
A notícia completa da Coordenadoria de Imprensa do TJPA pode ser
acessada em:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/
Informes/1220207-convenio-garante-inclusao-social-eempregabilidade-para-socioeducandos.xhtml
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C

Comitê COVID-19 (Socioeducativo)
riado por meio da Portaria - CEIJ nº 1/2020, o Comitê de Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 no sistema Socioeducativo do Estado do Pará foi prorrogado pela Portaria n° 02/2021
– CEIJ, de 09/06/2021, até 31 de dezembro de 2021. O Comitê tem como
finalidade monitorar e prestar informações ao Conselho Nacional
de Justiça sobre as medidas adotadas na prevenção e no tratamento
da Covid-19, para evitar a sua propagação entre os adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado sob a tutela do Estado. O Comitê é presidido pelo Desembargador José Maria
Teixeira do Rosário, Coordenador da CEIJ.
A criação do grupo levou em consideração o disposto no artigo 14, da
Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
trata da adoção de medidas preventivas no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo; a Lei nº 13.979/2020, que dispõe das
medidas emergenciais de enfrentamento à pandemia de Covid-19;
a necessidade de gerenciar e monitorar o sistema socioeducativo,
com a finalidade de atuar na prevenção da contaminação pela Covid-19, em especial com relação aos adolescentes que se encontram
no cumprimento de medidas socioeducativa em meio fechado; e
a responsabilidade da CEIJ pelo compartilhamento com o CNJ das

informações a respeito das medidas adotadas nas Unidades Educacionais de Internação do Estado do Pará.
Quanto às instituições participantes das reuniões, temos a(o): Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ/TJPA);2ª Vara da
Infância da Capital; 3ª Vara da Infância da Capital; 4ª Vara da Infância
da Capital; Vara da Infância da Comarca de Santarém; Vara da Infância da Comarca de Marabá; Vara da Infância e Juventude Distrital
de Icoaraci; Ministério Público do Estado do Pará; Defensoria Pública do Estado do Pará; Ordem dos Advogados do Pará; Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Pará; Secretaria Estadual de Saúde;
Secretaria Estadual de Educação; Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente; Polícia Civil; Conselho Nacional de Justiça;
e Sindicato dos Professores do Pará. Além disso, as reuniões contam
com a participação permanente de um socioeducando e de uma socioeducanda da FASEPA.
Até o presente momento foram realizadas 24 reuniões. Importante
ressaltar que a CEIJ encaminha, quinzenalmente, para o Conselho
Nacional de Justiça a planilha de dados das ações efetivadas no Sistema Socioeducativo do Pará, no tocante ao apontado pela Resolução
62/2020, do CNJ.
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Comitê de Acompanhamento das Medidas
de Enfrentamento à Covid-19 no Sistema
Socioeducativo do Estado do Pará foi destaque
em notícia publicada pelo CNJ

E

m 6 de maio de 2021, o CNJ publicou a notícia Comitês estaduais reforçam combate à Covid-19 em unidades de privação de liberdade. Na
referida notícia o comitê interinstitucional do Pará, criado por meio da
Portaria - CEIJ nº 1/2020, foi um dos destaques, conforme trecho abaixo:
A retomada de atividades educativas também tem sido estimulada
pelos comitês no sistema socioeducativo. No Pará, houve oferta de
cursos virtuais de profissionalização depois que as atividades foram
suspensas em razão do agravamento da pandemia. A iniciativa foi
resultado de mobilização conduzida pelo comitê local, que conta
com a participação de Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Fundação de
Atendimento Socioeducativo, secretarias estaduais de Saúde, Educação e segurança pública, Conselho Estadual da Infância e Juventude,

Ministério Público e Defensoria Pública, entre outros órgãos.
“O trabalho fragmentado não tem como enfrentar o desafio gigantesco que o Brasil possui relacionado aos adolescentes em conflito
com a lei. O aspecto da pandemia, com instrumental jurídico, técnico e procedimental, nos mostrou claramente o quanto precisamos
avançar para a articulação e o fortalecimento das instituições, mas
alinhadas em rede”, avalia o juiz da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJPA Vanderley de Oliveira Silva. (Agência CNJ
de Notícias, 2021)
A notícia completa pode ser acessada em: https://www.cnj.jus.br/
comites-estaduais-reforcam-combate-a-covid-19-em-unidades-deprivacao-de-liberdade/
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A 11ª e 12ª Edições da
Série Informativa
estão disponíveis
na página da CEIJ.

Publicações da
Séria Informativa

L

ançada em outubro de 2018 por iniciativa da CEIJ,
a Série Informativa, é uma publicação periódica no
Portal do TJPA destinada a magistrados e servidores,
com destaque às equipes interprofissionais. A referida série trata sobre temas relacionados à infância e
juventude com o objetivo de disseminar informações
e procedimentos pertinentes à área da Justiça da Infância e Juventude e demais matérias correlatas no
âmbito do Poder Judiciário. O periódico foi projetado
e desenvolvida para oferecer uma leitura dinâmica,
apropriada aos formatos eletrônicos, sem deixar de
tocar em pontos importantes da prática diária de magistrados e servidores na seara da infância e juventude.

Em janeiro de 2021 foi publicada a sua 11ª edição,
com a seguinte temática: Medidas Socioeducativas:
a execução da medida socioeducativa em meio fechado, que tratou sobre as medidas socioeducativas em meio fechado: semiliberdade e internação.
Todas as medidas socioeducativas se apresentam
com a característica de natureza híbrida, pois visam promover direitos dos adolescentes (caráter

socioeducativo), como também visam reprovar e prevenir o ato infracional (caráter punitivo/sancionatório). É
importante frisar que ambos, caráter socioeducativo e
punitivo, estão presentes tanto para análise do momento
de apuração do ato infracional como durante a execução
das medidas socioeducativas, pois a proteção de direitos
favorece a prevenção da criminalidade quando o caráter
violado torna o adolescente mais vulnerável ao cometimento da infração, já a punição visa a compreensão pelo
adolescente da gravidade de sua conduta e das consequências para os outros. O texto apresentado nesta edição
foi escrito pela Equipe Técnica da 3ª Vara da Infância e

Juventude de Belém.
Em março de 2021 foi publicada a sua 12ª
edição, com a seguinte temática: Justiça
Restaurativa, um sistema de justiça que se
volta aos prejuízos causados aos relacionamentos entre as pessoas envolvidas num
conflito. Podemos dizer que a Justiça Restaurativa é um conjunto de princípios, métodos
e técnicas de resolução pacífica e estruturada de conflitos, que tem por objetivo maior
minimizar os danos na esfera dos relacionamentos
(aspectos sociais, psicológicos e outros) e que são
sentidos pelos envolvidos de forma direta ou indireta, ocasionando o comprometimento do tecido
social do qual todos partilham, o que promove um
ambiente fragilizado e suscetível a novos episódios
de violência.
Todas as edições estão disponíveis em:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/
Infancia-e-Juventude/400245-serie-informativa.xhtml
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O

1ª Edição do Projeto Rede em
Ação – Adoção de Crianças e
Adolescentes Acolhidos

Projeto Rede em Ação é uma realização da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude - CEIJ com a parceria da Escola Judicial do Poder judiciário do Estado do Pará - EJPA e apoio do Grupo de Estudo e Apoio a Adoção
de Belém Renascer.

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, que atuavam na preparação
gradativa e acompanhamento posterior de crianças e adolescentes colocados
em família substituta, bem como as equipes interprofissionais dos serviços
de acolhimento e voluntários de grupos de apoio a adoção.

Com a perspectiva de promover orientações e reflexões sobre o trabalho articulado das equipes interprofissionais, que atuam em processo de adoção,
em especial sobre a necessidade de acompanhamento e apoio, especialmente no período de adaptação da adoção, de crianças maiores de dois anos
de idade e adolescentes em situação de acolhimento, a 1ª Edição do Projeto
Rede em Ação tratou do tema Adoção de Crianças e Adolescentes Acolhidos.

As seguintes comarcas participaram das ações do projeto: Ananindeua,
Belém, Benevides, Santa Izabel do Pará, Breves, Mae do Rio, Paragominas,
Parauapebas, Soure, Abaetetuba, Tailândia, Vigia, Augusto Corrêa, Braganca,
Capanema, Castanhal, Cametá, Marabá, Água Azul do Norte, Conceição do
Araguaia, Floresta do Araguaia, Redenção, Rio Maria, Santana do Araguaia,
Tucumã, Xinguara, Altamira, Itaituba e Santarém.

A referida edição consistiu na execução de ações virtuais voltadas às equipes interprofissionais das varas da infância e da juventude, dos serviços
de acolhimento e voluntários de grupos de apoio a adoção por meio de
reuniões interinstitucionais e rodas de conversa com especialistas, on-line,
proporcionando espaço de debates, compartilhamentos de experiências e
de referenciais teóricos às referidas equipes interprofissionais referentes a
preparação e acompanhamento da adoção de crianças maiores e adolescentes acolhidos.
Para tanto, ações desta edição abrangeram principalmente comarcas que
possuíam analistas judiciários que integravam as equipes interprofissionais
(assistentes sociais, psicólogos e pedagogos) lotados nas Unidades Judiciárias

15

Reuniões Interinstitucionais On¬-line do Projeto Rede em Ação

No período de 15 de outubro de 2020 a 28 de maio de 2021 foram realizadas
oito (08) Reuniões Interinstitucionais On-line da 1ª Edição do Projeto Rede
em Ação. As reuniões ocorreram na Plataforma Microsoft Teams, sempre no
horário das 9h às 11h, a exceção da 8ª que foi realizada no horário das 16h às
18h. Ao todo houve 144 participações entre magistrados e equipes interprofissionais (assistentes sociais, psicólogos e pedagogos) do TJPA que atuam
nas unidades judiciárias com competência em infância e juventude, bem
como equipes interprofissionais dos serviços de acolhimento e voluntários
de grupos de apoio a adoção, dentre outros.
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A

s sete primeiras reuniões foram coordenadas pelas Analistas do Núcleo de Apoio Técnico-Administrativo da CEIJ
- NAT/CEIJ: Assistente Social Rosana Barros e as Pedagogas Graça Almeida e Angélica Freire. O objetivo desses
encontros foi a divulgação das Orientações Básicas para
Preparação de Crianças e Adolescentes Acolhidos para
adoção, publicada pela CEIJ em maio de 2020. As orientações básicas abordam procedimentos básicos para
o trabalho interprofissional, articulado e integrado de
preparação e acompanhamento para adoção de crianças maiores e adolescentes acolhidos. Nessas reuniões
também se estimulou a troca de experiências em torno
da preparação e acompanhamento de adoção de crianças maiores e adolescentes, além de reflexões em torno
do Provimento Conjunto nº 001-2019 - CJRMB-CJCI-CEIJ,
que institui diretrizes para a preparação de crianças e
adolescentes acolhidos para colocação em família substituta e acompanhamento posterior.
A 8ª reunião foi realizada em alusão ao Dia Nacional
da Adoção. Para tanto, a CEIJ encaminhou convite, via
e-mail, a todos os Servidores(as) do TJPA, Profissionais
dos Serviços de Acolhimento e Voluntários dos Grupos

As reuniões interinstitucionais on-line
foram umas das ações da 1ª Edição do
Projeto Rede em Ação. Foto: CEIJ/TJPA
de Apoio à Adoção, que participaram das reuniões anteriores. Aos interessados, foi solicitado que encaminhassem para ceij@tjpa.jus.br nome completo, cargo,
função que exercem e endereço de e-mail para que
pudessem receber o link da referida reunião. Este encontro teve como convidada/palestrante a psicanalista

Maria Luiza Ghirardi, autora dos livros “Devolução de
Crianças Adotadas – Um Estudo psicanalítico” e “Laços
e Rupturas – Leituras Psicanalíticas sobre adoção e o
Acolhimento”, que promoveu reflexões sobre o tema
“Colocação familiar e pandemia: aspectos fundamentais a serem considerados”.

ÍNDICE

BOLETIM

CEIJ

17

| JANEIRO - JUNHO | 2021

V

Rodas de Conversa
On-line com
Especialistas na
Temática da Adoção
isando contribuir para o trabalho articulado e especializado,
conforme normatiza a Resolução nº 113 de 19/04/2016 – CONANDA, as rodas de conversa foram uma iniciativa da CEIJ, em
parceria com a EJPA e o Grupo de Apoio à Adoção de Belém
Renascer, realizadas no período de 19 de novembro de 2020 a
20 de maio de 2021, sempre no horário das 18h às 19h30min,
na Plataforma On-line da Escola Judicial.
De acordo com o relatório de participação encaminhado pela
Escola Judicial, as referidas rodas de conversa tiveram um registo de frequência total de 798 (setecentos e noventa e oito)
participações, entre magistrados e equipes interprofissionais
(assistentes sociais, psicólogos e pedagogos) do TJPA que atuam
nas unidades judiciárias com competência em infância e juventude, bem como as equipes interprofissionais dos serviços
de acolhimento e voluntários de grupos de apoio a adoção,
dentre outros.

As rodas de conversa on-line contaram
com a participação de diversos
especialistas na temática da adoção.
Foto: CEIJ/TJPA.
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Foram realizadas 07 (sete) Rodas de Conversa On-line com Especialistas na Temática da Adoção,
o que corresponde a 100% do planejado, conforme quadro abaixo:
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RODA

DATA

TEMA

ESPECIALISTA

PARA ASSISTIR ACESSE

1ª

19/11/2020

Os caminhos da desistência no processo
de adoção de crianças maiores e
adolescentes: A importância do apoio e
acompanhamento

Angélica Gomes
da Silva

http://webcast.overseebrasil.com.br/video/?r=1482261526&v=74d557b28729b7e792a6&i=true&zAOkcSc=21311470716&l=720&a=480

2ª

10/12/2020

Desafios da adoção de crianças maiores e
adolescentes

Marlizete Vargas

http://webcast.overseebrasil.com.br/video/?r=1482261526&v=8e6c7806470640032383&i=true&zAOkcSc=21311470716&l=720&a=480

3ª

28/01/2021

Adaptação no processo de adoção de
crianças maiores e adolescentes acolhidos:
necessidade de atenção especial - Fases

Maria da Penha
Oliveira da Silva

http://webcast.overseebrasil.com.br/video/?r=901936718&v=2366ea7d971d89bb7d52&i=true&zAOkcSc=17053012056&l=720&a=480

4ª

25/02/2021

As demandas emocionais dos filhos por
adoção e os benefícios da psicoterapia

Suzana Sofia
Moeller Schettini

http://webcast.overseebrasil.com.br/video/?r=1427255920&v=aa396ad978655b77484c&i=true&zAOkcSc=8755837136&l=720&a=480

5ª

18/03/2021

TBRI no processo de adaptação da adoção
de crianças maiores e adolescentes:
estratégias de vinculação

Sara Estelita Vera
Vargas Rangel e Pereira

http://webcast.overseebrasil.com.br/video/?r=911651968&v=a237dee99c8d7ef8c756&i=true&zAOkcSc=2967388616&l=720&a=480

6ª

22/04/2021

Desistência no processo de adoção:
impactos emocionais nas crianças e
adolescentes, e a preparação para inserção
em uma nova família

Saulo Araújo
Cunha

http://webcast.overseebrasil.com.br/video/?r=911651968&v=9500f774ad7ead191c68&i=true&zAOkcSc=2967388616&l=720&a=480

7ª

20/05/2021

Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento: Novas Possibilidades

Isabely Fontana da Mota

http://webcast.overseebrasil.com.br/video/?r=1133376180&v=01e604019c69ed4fafa1&i=true&zAOkcSc=5342388366&l=720&a=480
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Banner digital e folder no Portal
Interno e Externo do TJPA

C

onsiderando que a Coordenadoria Estadual da
Infância e da Juventude - CEIJ, como órgão permanente de assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça, possui entre suas atribuições específicas exercer a gestão estadual dos Cadastros
Nacionais da Infância e Juventude, organizou em
parceria com a Coordenadoria de Cerimonial as
seguintes peças digitais para incentivo e orientação aos magistrados e servidores para atualização do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA:
Banner Digital chamando atenção sobre a necessidade de alimentação do SNA. Ao clicar no banner as pessoas são direcionadas a página Prazos
- SNA, que trata sobre os prazos a serem cumpridos. O banner está disponível no Portal Interno e
Externo do TJPA.
Também foi elaborado um folder orientando os
usuários do sistema o procedimento a ser seguido em casos de dúvidas. Para mais informações

sobre o SNA acesse:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/
Infancia-e-Juventude/653278-sistema-nacional-deadocao-e-acolhimento.xhtml

Banner Digital chamando
atenção sobre a necessidade de
alimentação do SNA
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Parceria com
a Central de
Comunicação
interna e apoio
aos magistrados

A

Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude solicitou parceria
da Central de Comunicação Interna e Apoio aos Magistrados (CCIAM)
no sentido de divulgar as mídias produzidas pela CEIJ nos grupos de
WhatsApp de magistrados mantidos por aquela Central. Os materiais
são referentes às seguintes campanhas de sensibilização e orientação
de magistrados e servidores quanto à(ao) necessária(o):
• Atualização do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA;
• Cadastro, no SNA, de processos e sentenças das classes 1401,1412 e 1426.
Seguem ao lado os cards compartilhados.
Para mais informações sobre o SNA acesse:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Infancia-eJuventude/653278-sistema-nacional-de-adocao-e-acolhimento.xhtml
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Coordenador da
CEIJ é condecorado
com a Ordem do
Mérito Dom Pedro II
o dia 07/05/2021, o Desembargador José Maria
Teixeira do Rosário, Coordenador Estadual da
Infância e da Juventude – CEIJ, foi agraciado
com a Ordem do Mérito Dom Pedro II do Corpo
de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), grau
Comendador.
A homenagem foi entregue pelo Tenente Coronel Willian Rogério Souza da Silva, subcoordenador militar bombeiro, em alusão aos 164
anos do Corpo de Bombeiros Militares do Brasil. A Comenda é concedida pelo Governo do
Estado e o pelo Comando Geral dos Bombeiros
a personalidades que se destacaram por relevantes serviços prestados ao Estado, conforme
Decreto governamental de 1º de julho de 2020,
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34273
de 06 de julho de 2020.

A notícia completa da Coordenadoria de Imprensa
do TJPA pode ser acessada em:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/
imprensa/noticias/Informes/1212169desembargador-e-condecorado-com-ordem-domerito-dom-pedro-ii.xhtml

Des. José Maria T. do Rosário, com
a Ordem do Mérito Dom Pedro II,
outorgada pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Pará foto: Coordenadoria
de Imprensa/TJPA
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Reunião com o Grupo
de Estudos sobre Adoção
e Parentalidade

A

CEIJ apresentou no dia 03 de abril de 2021, em plataforma
de comunicação virtual, sua publicação Orientações básicas para a preparação de crianças e adolescentes acolhidos para adoção, em reunião com o Grupo de Estudos
sobre Adoção e Parentalidade na SBPSP, a convite de sua
coordenadora Gina Khafif Levinzon, autora de diversos livros voltados para a temática da adoção. A apresentação

da publicação foi realizada pela assistente social da equipe
interdisciplinar da CEIJ, Rosana Barros.
Para fazer o download das Orientações Básicas para a Preparação de Crianças e Adolescentes Acolhidos para Adoção
acesse:
http://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/
VisualizarArquivo?idArquivo=908866
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Papel do
pedagogo na
assistência
jurídica

N

o dia 15/04/2021, no horário das 18h às 19h30min, a Analista Judiciário/Pedagoga do Núcleo de Apoio Técnico-Administrativo da
CEIJ (NAT/CEIJ), Angélica Freire, realizou aula temática, em uma
Plataforma de comunicação virtual, junto à turma de pedagogia
da Universidade do Estado do Pará, Pólo de Cametá, com a temática “O papel do pedagogo na assistência jurídica”.
O convite partiu da tutora Patrícia Neder, responsável pela turma.
O objetivo do trabalho foi contribuir para a formação dos alunos,
de modo a articular o conteúdo abordado teoricamente com a
experiência prática, através da realização de debates e discussões
acerca das práticas do pedagogo no âmbito da Pedagogia Jurídica.
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Participação da
vice-coordenadora
da CEIJ em webinário
promovido pelo CAOIJ
o dia 18/05/2021, no horário das 15h, a ViceCoordenadora da CEIJ, Juíza Danielle Silveira,
participou da mesa de abertura do Webinário
realizado pelo Centro de Apoio Operacional
da Infância e Juventude – CAOIJ, do Ministério
Público do Estado do Pará – MPPA.
O evento foi realizado no período de 18 a 20
de maio de 2021 em alusão ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes abordando o tema “O
FENÔMENO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO
PARÁ: Realidades e Desafios”. O Webinário
foi transmitido, ao vivo, por meio do canal do
MPPA, via plataforma do Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=6Bk_GqcR00U.

A Vice-Coordenadora da
CEIJ, Juíza Danielle Silveira,
participou da mesa de
abertura do Webinário.
Foto: MPPA

Mesa de abertura do
Webinário promovido
pelo MPPA em alusão ao
Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e
Adolescentes. Foto: MPPA.
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A

Cartilha
informativa
sobre o FIA

25

CEIJ atualizou sua Cartilha Informativa sobre o Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). A cartilha é um passo a passo completo para fazer a doação no programa de Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda e uma lista com instituições que podem ser beneficiadas com os valores. Essa ação tem o objetivo de
mobilizar contribuintes para que efetuem doações aos fundos da criança e do
adolescente por meio da Declaração Anual de Imposto de Renda.
O FIA é um fundo público, que tem por finalidade captar e aplicar recursos em
ações de atendimento à criança e ao adolescente, e financiar projetos de instituições que atuem na garantia da promoção, da proteção e da defesa dos direitos da criança e do adolescente, desde que seus projetos estejam aprovados pelo
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Seus recursos são aplicados
exclusivamente nesta área, com monitoramento dos Conselhos Estadual e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA e COMDAC).
A cartilha pode ser baixada no link:
http://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=959004
Para mais informações ou recibo emitido pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescentes de Belém, os doadores podem encaminhar e-mail
para: comdacbelem@yahoo.com.br ou telefonar para (91) 98157-8193.
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