
 

 

EDITAL CEDECA N. 06/2021 

INSCRIÇÃO NO MINICURSO ONLINE DE ASSESSORES/AS POPULARES – ADULTOS 

EDUCAÇÃO NÃO VIOLENTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone – CEDECA/TO, 
por meio do Projeto Escola Inéditos Viáveis: educara para transformar, apoiado pela 
Misereor/Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe, torna público para pessoas com 18 
anos ou mais a abertura das inscrições para participar da 2ª TURMA DO MINICURSO 
ONLINE DE ASSESSORES/AS POPULARES – ADULTOS - EDUCAÇÃO NÃO VIOLENTA 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, a ser realizado por esta organização, entre 06 a 09 de 
dezembro de 2021. 

 

1. Objetivo  

O objetivo do minicurso é promover uma cultura de  não violência, de paz e respeito as 
crianças e adolescentes, sobretudo quanto a processos de educação promovidos pelos 
adultos em ambientes institucionais e não institucionais. 

 

2. Público Alvo 

A formação é direcionada para todas pessoas do Brasil com idade superior a 18 anos,  

 

3. Informações gerais  

3.1. A inscrição no minicurso é inteiramente de natureza voluntária. 

3.2. A 2ª Turma do Minicurso de Assessores/as Populares será realizada em formato on-line, 
por meio de plataforma disponibilizada pelo Cedeca, de 06 a 09 de dezembro de 2021. 

3.3. Todos os encontros online da 2ª turma do minicurso, serão realizados no período da tarde, 
das 17h ás 18:30h. 

3.4. Cada encontro em sala online terá duração de 1:30 horas, e contará com atividades 
complementares.  

3.5. O limite de vagas para a 2ª turma é de 120 adultos. 

3.6. 3.6. A carga horária total do minicurso online de assessores/as populares é de 20 horas, 
distribuídas entre 6 horas de encontros em sala online, 6 horas de orientação e apoio 
político pedagógico pelo WhatsApp, 6 horas de estudo do material de apoio e 2 horas de 
intervenção do PIPA. 



 

 

3.7. Os e as participantes do minicurso receberão certificado, desde que tenham frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) referente à carga horária total do curso. 

 

4.  Sobre as atividades da 2ª turma  

4.1. Atividades e cronograma da 2ª turma do minicurso online de Assessores/as Populares – 
Adultos compreende: 

a. 1º encontro online de formação política – Estatuto da Criança e do Adolescente - 
dia 06/12/21; 

b. 2º encontro online de formação política – Educação não violenta - dia 07/12/21; 

c. 3º encontro online de formação política – Educação não violenta - dia 08/12/21; 

d. 1º encontro online de formação política – Elaboração do Plano de Incidência Política 
dos/as assessores/as populares (PIPA) - dia 09/12/21; 

e. Estudo dirigido do Guia de proteção de Crianças e Adolescentes contra Violências 
– entre os dias 06 a 09/12/2021; 

f. Apoio político pedagógico por meio de grupo do WhatsApp - entre os dias 06 a 
09/12/202; 

g. Execução do PIPA - entre 10 e 13/12/2021; 

 

5. Da Inscrição e Seleção  

5.1. As inscrições são gratuitas. 

5.2. O período de inscrição é de 22 de novembro a 01 de dezembro de 2021. 

5.3. Para inscrições por meio deste formulário online: 

a. Preencher corretamente a Ficha de Inscrição (ANEXO I), encontrada na parte 2 
deste edital, atestando por verdadeiras as informações prestadas.  

b. Concordar com o Termo de Autorização de Uso de Imagem (ANEXO II), encontrada 
na parte 2 deste edital, atestando por verdadeiras as informações prestadas.  

5.4. Para inscrições por meio do WhatsAPP do Cedeca no telefone (63) 9 9932-2007, devem 
ser encaminhados os seguintes documentos: 

a. A Ficha de Inscrição (ANEXO I), devidamente preenchida atestando por verdadeiras 
as informações prestadas.  

b. O Termo de Autorização de Uso de Imagem (ANEXO II), devidamente preenchido 
e assinado.  



 

 

5.5 O critério para preenchimento das vagas será conforme ordem de inscrição, e ainda 
considerando o equilíbrio de gênero e a representação territorial. 

5.6. Havendo número de inscrições superior ao número de vagas ofertadas, os interessados 
ficarão no cadastro de reserva. 

5.7. O resultado da seleção dos e das participantes da 2º turma do Minicurso online de 
Assessores/as Populares será divulgado no dia 03 de dezembro de 2021, no site do 
CEDECA/TO http://www.cedecato.org.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cedecato.org.br/


 

 

 
PARTE 2 
 

ANEXO I 
Ficha de Inscrição 

2ª Turma do Minicurso Online de Assessores/as Populares – Adultos 
 

Nome completo/Nome social: 

Data de nascimento: 

Endereço:                 

Cidade:                                                                                         Estado:  

Telefone/WhatsApp:                                                                     E-mail: 

Data da inscrição / /   

 

_____________________________________________________________ 
(Assinatura ) 

 
 
                   



 

 

ANEXO II 
Termo de Autorização de Uso de Imagem e Som 

2ª Turma do Minicurso Online de Assessores/as Populares – Adolescentes  
 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone – CEDECA/TO, por meio do 

Projeto Escola Inéditos Viáveis: educara para transformar, apoiado pela Misereor/Katholische Zentralstelle für 

Entwicklungshilfe, estará realizando a da 2ª TURMA DO MINICURSO ONLINE DE ASSESSORES/AS 

POPULARES – ADULTOS - EDUCAÇÃO NÃO VIOLENTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, a ser 

realizado por esta organização, entre 06 a 09 de dezembro de 2021, que tem como objetivo fortalecer as vozes 

de adultos sobre os direitos de crianças e adolescentes, seus direitos, e especialmente sobre educação de 

crianças e adolescentes de forma não violenta. 

Como parte desse projeto temos o compromisso de proporcionar visibilidade as opiniões, desejos, 

preocupações e posicionamentos dos/as participantes do curso em torno de seus direitos para que sejam 

ouvidos e levados em consideração. Para isso, contamos com a produção de materiais audiovisuais e 

escritos, que podem aparecer no site, redes sociais, vídeos e/ou em publicações (livros, brochuras, cartazes, 

revistas, newsletters, sejam impressas ou digitais), entre outros. 

Solicitamos o seu consentimento para imagens, áudio, vídeo e/ou escrita (individual ou coletiva), nos 

seguintes termos: 

• O Cedeca Glória de Ivone - CEDECA-TO pode fazer uso de material audiovisual ou escrito, em 

qualquer meio audiovisual ou impresso, desde que não prejudique sua imagem e não viole sua 

dignidade. 

• Os materiais produzidos podem ser publicados, reproduzidos, exibidos, declarados sob copyright e 

direitos de propriedade intelectual, e utilizados da forma que o Cedeca Glória de Ivone julgar 

apropriada, sem a necessidade de outra autorização do signatário ou qualquer pagamento. O 

signatário, por meio deste documento, concede permissão de publicação indefinidamente. 

• Você não adquire nenhum outro tipo de compromisso de trabalho ou exclusividade de imagem com o 

Cedeca Glória de Ivone. 

• Esclarece-se que para a sua participação não haverá qualquer remuneração financeira. 

 

Eu ____________________________________________ autorizo o uso da minha imagem e/ou voz 

a ser utilizado para os fins acima mencionados. 

Idade ______ anos.     Data de Nascimento: _______________ 

                                             

_______________________________________________________________ 

Assinatura  

CERTIFICO QUE TODAS AS INFORMAÇOES E DADOS CONTIDOS NESTA SOLICITAÇÃO SÃO 

VERDADEIROS. 

 

Cidade: _______________, Estado: ____________.  Data: ______de___________ 2021. 

 


