Políticas Públicas com Ênfase nos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes

DISCIPLINA

Estado e Políticas Públicas

História Social dos Direitos da Criança
e do Adolescente

Convivência Familiar da Criança e do
Adolescente

Políticas de Atendimento
Infância e na Juventude

para

a

Direitos Fundamentais das Crianças e
Adolescentes

CARGA
HORÁRIA
(horas)

EMENTA

40

Introdução aos fundamentos de
gestão; fundamentos de gestão;
pensamento sistêmico; aprendizado
organizacional; geração de valor;
cultura de inovação; orientação por
processos e informações; visão de
futuro; conhecimento sobre o cliente
e o mercado; liderança e constância
de propósitos; valorização das
pessoas;
desenvolvimento
de
parcerias; responsabilidade social;
casos práticos de aplicação dos
conceitos.

40

Evolução do conceito da Criança e do
Adolescente,
convenções
internacionais; Código de 1927 e o
código menorista de 1979.

40

Princípio do Melhor Interesse da
Criança e do adolescente, Direito a
Convivência familiar e comunitária e
aspectos da Lei 13.509/2017.

40

Políticas de Atendimento para a
Infância e na Juventude e o ECA,
descentralização, trabalho em rede e
o Sistema de garantias de direitos.

40

Princípios que norteiam os direitos
das crianças, que incluem o
tratamento
não discriminatório; Desenvolviment
o e proteção; As principais violações
dos Direitos da Criança e do
Adolescente: mortalidade
infantil,
o trabalho
infantil,

o abuso e exploração sexual de
menor, e a negligência e violência
doméstica (psicológica,
física
e
sexual).

40

O Adolescente no Brasil e o Ato
Infracional; O Estatuto da Criança e
do Adolescente prevê seis medidas
socioeducativas; O Conselho Tutelar;
SINASE.

Gestão Financeira e Orçamentária

40

Definição de diretrizes, objetivos e
metas orçamentárias; previsão da
organização das ações; previsão de
recursos; definição da forma de
acompanhamento das ações; e a
revisão crítica das propostas, dos
processos e dos resultados.

Gestão Social, Controle Social e
Participação Popular

40

Conceitos de Gestão Social; Modelo
de gestão social nas organizações e
a Participação Social.

40

Decreto n° 6.48: Dispõe sobre a
proibição das piores formas de
trabalho infantil e ação imediata para
sua
eliminação;
Decreto
nº
5.598; Decreto que regulamenta a Lei
nº 10.097 da Aprendizagem; Lei nº
10.097 Lei da Aprendizagem, Lei nº
13.257- Dispõe sobre as políticas
públicas para a primeira infância.

---

O TCC consiste na elaboração
individual e apresentação de um
artigo, orientado por um professor do
curso, via Ambiente Virtual de
Aprendizagem e Magister.

Adolescência e o Ato infracional

Tópicos Especiais do Estatuto da
Criança e do Adolescente

Trabalho de Conclusão de Curso TCC
Total

360

