
 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E 

PESQUISA E COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DA 

ESCOLA DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO IDP– 

EDAP/IDP torna público o Edital destinado ao provimento de vagas em oficina 

sobre Direito das crianças e adolescentes por alunos regularmente matriculados 

no curso de Graduação em Direito e pelo público externo interessado, uma 

proposta pedagógica da Clínica de Direitos Humanos – Clinica IDP. 

 

 

 

EDITAL nº. 20/2021 

 

 
 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º A oficina “Direito de Crianças e Adolescentes: garantias, desafios e perspectivas” 

é um evento organizado pela Graduação em Direito e pela Clínica de Direitos Humanos do 

IDP (Clínica DH-IDP), composto por cinco oficinas-aulas de até 1h30min cada uma, as 

quais acontecerão nos dias 04, 11, 18 e 25 de fevereiro e no dia 04 de março.  

 

§ 1º: Este Edital é destinado aos(às) graduandos(as) em Direito no Instituto Brasileiro de 

Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e ao público externo interessado.  

 

§ 2º: A oficina se desenvolverá integralmente em modalidade remota, com aulas expositivas 

desenvolvidas em ambiente virtual, por intermédio da plataforma Zoom. As aulas serão 

gravadas e posteriormente disponibilizadas nas redes sociais da Clínica IDP.  

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 3º. As inscrições deverão ser feitas através de Google Formulário 

(https://forms.gle/rJdvQ2Xk6JSoe6ot7), no qual as pessoas interessadas deverão preencher, 

nos campos apropriados, o nome completo e e-mail, além do Registro Acadêmico (R.A.), este 



 

 

último somente para discentes regularmente matriculados no curso de Graduação em Direito 

do IDP. 

 

2 CRONOGRAMA  

 

Art. 4 As oficinas acontecerão de acordo com o cronograma a seguir: 

 

 TEMA PALESTRANTE DATA 

1º Sistema da garantia de Direitos 

Ementa: Perspectiva menorista, 

consolidação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, implementação do 
Conselho Tutelar, legislações e rede de 

proteção. 

 

Keka Bagno 04/02/2021 às 19h.  

2º Direitos, violências e violações 

Ementa: Diversidade de gênero, sexual, 

território, raça/etnia e religião. Conflito 

familiar, violência doméstica, intra e 
extrafamiliar, ausência de políticas 

públicas (educação, saúde, assistência 

social, segurança e cultura/lazer). 

Keka Bagno e 

Leonardo Ortegal 

11/02/2021 às 19h. 

3º Violências sexuais e escuta 

especializada (Lei nº 13.431, de 4 de 

abril de 2017) 

Ementa: Tipos de violências sexuais e a 
escuta. 

Keka Bagno e Perla 

Ribeiro 

18/02/2021 às 

19h.  

4º Sistema Sócio-educativo e 

implementação do SINASE. 

Ementa: Os tipos de medidas e a garantia 

do SINASE: desafios estruturais. 

 

Keka Bagno e Luana 

Euzébio 

25/02/2021 às 

19h.  

5º O papel das Promotorias 

especializadas e da Defensoria Pública 

na rede de proteção. 

Ementa: Atuação das Promotorias na 
perspectiva da infância e adolescência e 

da Defensoria Pública na garantia dos 

direitos humanos. 

Keka Bagno e Luísa 
de Marillac 

04/03/2021 às 
19h.  

 

4 DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 5º. Aos(às) participantes da oficina que concluírem a carga horária de 75% das oficinas 

será enviada uma declaração de participação ao final do evento.  



 

 

 

Art. 6º. Os(as) estudantes inscritos(as) para participar da oficina deverão obedecer às regras 

deste edital e os regulamentos internos do IDP.  

Parágrafo Único: O descumprimento do caput deste artigo acarretará a desclassificação do(a) 

participante, não excluídas as devidas responsabilizações legais.  

 

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ouvida a Direção do 

IDP/Brasília. 

 

Brasília-DF, 21 de janeiro 2021. 

 

 

FRANCISCO SCHERTEL MENDES 

Diretor Geral da Escola de Direito e Administração Pública do IDP 


