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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP
PLANO PEDAGÓGICO

EVENTO: PROSAS NA INFÂNCIA - VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA: IMPORTÂNCIA E ATUAÇÃO
DO CONSELHO TUTELAR
MODALIDADE: EAD

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h/a

PALESTRANTE
Márcio Thadeu Silva Marques - 1º Promotor da Infância e Juventude de São Luís,
integrante do CAOp/IJ.
MEDIADOR
Gleudson Malheiros Guimarães - Promotor de Justiça Titular da 1ª Comarca
Especializada de Açailândia, integrante do CAOp/IJ.
UNIDADE (Órgão solicitante/participantes)
1. MPMA;
2. GABPGJ
3. CAOP/IJ
4. ESMP.
Local do Evento:
Plataforma Virtual
Google Meet

Público Alvo/Vagas
Membros, servidores, estagiários
do MPMA e público externo,
mediante inscrição.
250 vagas

DATA:
19 de agosto de 2020
Das 10 às 12h.

EMENTA
O Conselho Tutelar foi criado no dia 13 de julho de 1990, como resultado da Lei
8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e é um órgão
fundamental na luta pela garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Possui
dentre suas finalidades, zelar para que as crianças e os adolescentes tenham acesso
efetivo aos seus direitos, ou seja, têm um encargo social para fiscalizar se a família, a
comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público estão assegurando com absoluta
prioridade a efetivação dos direitos, cobrando de todos esses que cumpram com o
Estatuto e com a Constituição Federal. Considerando o cenário vivenciado na
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), é indiscutível que o Conselho Tutelar não
deve negligenciar atendimento às inúmeras denúncias recebidas durante esse período
de tão acentuada necessidade.
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Diante disso, o evento discutirá acerca da atuação do Conselho Tutelar no que diz
respeito à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, visando aprofundar-se
na questão da maior vulnerabilidade na qual estes encontram-se imbuídos durante a
pandemia. Somando-se a isso, o evento buscará evidenciar a importância da atuação
do Conselho Tutelar para atender as demandas necessárias que possibilitem a garantia
desses direitos, além de permitir o diálogo a fim de que medidas preventivas também
possam ser adotadas.
METODOLOGIA
O evento ocorrerá por meio de videoconferência na plataforma virtual Google Meet,
que pode ser acessada via dispositivos móveis ou computador, e terá a previsão de 2h
de duração, o link para acesso à sala virtual será encaminhado no dia do evento para
os inscritos. A videoconferência é uma tecnologia que permite a interação dos
participantes, recriando as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca
de conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Participação em sala virtual.

