
A Ética e o papel de
um conselheiro

Vamos olhar para
essa temática?

01

O que é ser um
conselheiro dos direitos?
JORNADA FORMATIVA I - INSCRIÇÕES ATÉ 22/08



Cada Jornada Formativa terá 1Oh.

PÚBLICO ALVO:

 Conselheiros e Atores de Direitos
com foco na proteção da criança
e do adolescente 

OBJETIVO:
 Fornecer de modo intuitivo e
acessível um momento para refletir
e aprender sobre o papel do
Conselheiro de Direitos. 

CARGA HORÁRIA:

Jornada I- de 23 a 27/agosto 
Jornada II - de 13 a 17/setembro 
Jornada III- de 4 a 8/outubro 
Jornada IV - de 8 a 12/novembro 
Jornada V - de 22 a 26/novembro 

Todo encontro das sextas-feiras
será das 19 às 22 horas.

QUANDO: 

Virtual. O estudante terá acesso
aos materiais e ao link de reunião
da sexta-feira através de e-mail
cadastrado na inscrição.

ONDE:

REALIZAÇÃO:

APOIO:



METODOLOGIA: 

Será dedicado uma semana inteira com assessoria disponivel por e-mail para
dúvidas e intervenções.

• Sempre começará na segunda-feira termina na sexta-feira. Fique atento as datas. 
• Na 2ºfeira você receberá por e-mail as informações e leituras. 
• Na 4ºfeira enviaremos alguns vídeos curtos complementares de suas leituras 
• Na 6ºfeira teremos um momento de socialização em webchamada para todos os participantes.

Cada Jornada Formativa terá 10h de carga horária. 

CERTIFICAÇÃO: 
Todos que frequentarem as cinco jornadas receberão certificação digital do
total do curso.



JORNADAS 
FORMATIVAS

JORNADA I 

O que é conselho de direito/politica pública
Marco Legal: Constituição Federal de 1988 
A ética e o papel do Conselheiro 
Princípios da Administração Pública: L.I.M.P.E 

JORNADA II 

O ECA e suas doutrinas e princípios 
Os principais Atores de Direitos na SGD
Colaboração mútua na SGD. 

JORNADA III

Marcos Legais: Para que serve e o que pode 

Deliberador e, ordenador de despesas - FIA
Ideias de Projetos: Diagnósticos Sociais 

financiar: 

JORNADA IV 

LDO, PPA e LOA
Plano Decenal da criança
Planos Diversos (se houver) 
Rotinas: prazos e mitos de cada um 

JORNADA V 

Regimento Interno
Secretaria Executiva 
Comissões Permanentes/Temporárias 
Reuniões Ordinárias/Extraordinárias 
Documentos e Pareceres (modelos)



Jornada Formativa I
(inscrições até dia 22/08)

Acesse o link - 
ou pelo código QR

Inscreva-se agora!

https://forms.gle/zyhp1Xrz3SAUHkak6


