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TEMA: Prosas na Infância 

CURSO: Adoção e Convivência Familiar e Comunitária: desafios e perspectivas 

1. DATA: 18/03/2021 

2. HORÁRIO: 14h 

3. ÓRGÃO SOLICITANTE: GABPGJ, CAOP/IJ, ESMP 

PÚBLICO ALVO: Membros, servidores e estagiários do MPMA, Sistema de Garantia de 

Direitos e público externo, mediante inscrição. 

MODALIDADE: EAD 

JUSTIFICATIVA 

O Prosas na Infância foi idealizado para facilitar a troca de informação, conhecimento, 

análise e aprimoramento da prática cotidiana das Promotorias da Justiça da Infância e 

Juventude e demais instituições do Sistema de Garantia de Direitos, favorecendo um 

espaço de diálogo e interação entre o Ministério Público e demais atores por meio de roda 

de diálogo e webinário. 

O direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes garantido em 

nosso ordenamento jurídico se remonta enquanto desafiador no plano de concretização pelo 

Sistema de Garantia de Direitos e é nesse locus que está albergada a temática da Adoção, 

com suas regras específicas que visam atender ao melhor interesse desses sujeitos. 

Engloba-se assim a necessidade de manejo do Sistema Nacional de Adoção (SNA) e o 

enfrentamento a entrega direta fora do cadastro, que pode configurar situação de risco. 

TEMAS ABORDADOS E METODOLOGIA 

 

 O histórico do SNA – antigo CNA; 

 As possibilidades de avanço para diminuir o tempo de acolhimento; 

 Combate à adoção direta e fomento à entrega legal; 

 Adoção tardia; 

 Apadrinhamento; 

 Programas de visibilidade. 

 

O evento será realizado na modalidade de educação à distância, e poderá ser acessado via 

dispositivos móveis ou computador, por meio do canal do YouTube do MPMA. A carga 

horária total do evento será de 02 (duas) horas. Este formato de transmissão 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, serão 

realizadas explanações teóricas sobre o tema, com recursos que possibilitem a construção 

das melhores práticas referentes a temática, com base na troca de experiência entre os 

participantes. O link para acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos no dia do 

evento. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

14h – ABERTURA: fala de boas-vindas 

– Representante da ESMP 

– Mediador: Dr. Sandro Lobato de Carvalho 

14h20 – PALESTRANTE 

Dr. André Tuma Delbim Ferreira 

15h20 – DEBATEDOR 

Dr. José Frazão Menezes Neto 

15h40 – PERGUNTAS 

16h00 – ENCERRAMENTO 

PALESTRANTE: Dr. André Tuma Delbim Ferreira 

 Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Defesa da Educação e de Defesa da 

Criança e do Adolescente da Comarca de Uberaba/MG (MPMG); 

 Coordenador Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e de 

Defesa da Criança e do Adolescente do Triângulo Mineiro; 

 Bacharel em Direito e Especialista em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo (USP – Largo São Francisco);   

 Especialista em Direito da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB);   

 Ex-Coordenador do Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da 

Infância e Adolescência – PROINFANCIA (gestões 2015/2017 e 2017/2019). 

DEBATEDOR: José Frazão Sá Menezes Neto 

 Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Especializada em Infância e 

Juventude de Buriticupu. 

MEDIADOR: Dr. Sandro Carvalho Lobato de Carvalho 

 Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOp/IJ); 

 Especialista em Direitos Difusos, Coletivos e Gestão Fiscal (ESMP/MA); 

 Especialista em Ciências Criminais pela Fundação Escola Superior do Ministério 

Público do Rio Grande do Sul (FMP); 

 Associado à Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM) 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação em sala virtual; 

 Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas 

abordadas. 

  


