APRESENTAÇÃO
Com a finalidade de garantir o direito à vida de meninos e meninas brasileiras, em
dezembro de 2018, o PNUD e a SNDCA, que está sob a direção do MMFDH, formaram um
projeto de cooperação internacional para a redução da letalidade infantojuvenil. Como um dos
resultados desta cooperação, o presente Programa visa o fortalecimento da garantia do direito à
vida e da redução da violência contra crianças e adolescentes no Brasil.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1.

Código e título do projeto: PNUD BRA/18/024 - "Fortalecimento da garantia do direito à vida e da redução da violência

contra crianças e adolescentes no Brasil“
2.

Seleção das instituições: Edital convocação nº 09/20203.

3.

Organismo internacional: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

4.

Secretaria temática demandante: Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – SNDCA

5.

Supervisor Técnico: Luciana Dantas da Costa Oliveira - Diretora do Departamento de Promoção e Fortalecimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente

6.

Supervisor Técnico Substituto: Cecília Campello Rosas Pita - Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente

INSTITUIÇÕES SELECIONADAS PELO EDITAL
Atuação Global
Eixo 1: Elaboração de
metodologia e
coordenação

Instituto de Educação,
Esporte, Cultura e Artes
Populares – IECAP
Brasilia - DF

Associação humana
povo para povo Brasil
Salvador - BA

Instituto Construindo
um Lugar Seguro
Curitiba - PR

Eixo 2: Multiplicação

Associação
Mão Amiga
Caxias do Sul - RS

Espaço, Cidadania e
Oportunidades Sociais –
ECOS
Rio de Janeiro - RJ

O PROGRAMA
A Atuação Global, instituição responsável pela coordenação, elaboração e
acompanhamento da aplicação da metodologia, realizou a pesquisa para elaboração da
metodologia contando com 43 consultores, organizados em dois grupos denominados:
pesquisa por esferas de intervenção intersetorial e pesquisa benchmarking nacional
e internacional.

As pesquisas deram fundamentação às estratégias propostas na metodologia com
ênfase ao combate à evasão e ao abandono escolar e fortalecimento de vínculos
familiares.

A construção metodológica ocorreu a partir de 3 eixos de proteção: primária, secundária e
terciária, resultando num Plano de Ação Estratégico detalhado acerca da metodologia
proposta.

Fundamentos
1

Aplicação Territorial

2

Articulação Intersetorial

3

Integração Interinstitucional

4

Protagonismo da Família

5

Centralidade da Escola

Três Eixos de Proteção
Tem como objetivo possibilitar o mapeamento e identificação das crianças e
adolescentes de acordo com os graus de intervenção a serem aplicados, fornecendo
aos municípios subsídios para aplicação da estratégia apropriada, com ênfase no
combate à evasão escolar e ao fortalecimento de vínculos familiares para prevenção à
letalidade infantojuvenil.

Primária

Secundária

Ênfase na prevenção,
com baixo risco de
letalidade infantojuvenil.

Ênfase na prevenção e
intervenção, com médio
risco de letalidade
infantojuvenil.

Terciária
Ênfase na prevenção,
intervenção e
responsabilização com alto
risco de letalidade
infantojuvenil

Escolha dos Territórios
Descrição e mapeamento dos locais de aplicação do Programa.
Será realizado um levantamento estatístico dos
Boletins de Ocorrência que envolvam crianças e
adolescentes vítimas ou autores relativos homicídio,
tráfico de drogas e associação ao tráfico ou porte de
drogas para uso pessoal, e encaminhamentos de ato
infracional independente da natureza jurídica, da área
escola municipal de ensino fundamental.
Serão indicados os bairros com maiores índices de
homicídios de crianças e adolescentes e com pontos
de tráfico.

O Programa será aplicado em localidades distintas no
Município e/ou Região Metropolitana, selecionadas
pelos gestores municipais, com orientações dos
consultores das agências implemetadoras.

Exemplo de aplicação territorial

Próximas Etapas
01.

02.

03.

04.

ADESÃO DO
MUNICÍPIO/ESTADO

INTEGRAÇÃO
INTERSETORIAL

FORMAÇÃO E
MENTORIA

GESTÃO DE
RESULTADOS

Setembro / Outubro 2021

Outubro / Novembro 2021

Janeiro / Junho
2022

-

Assinatura Adesão
ao Programa

-

Responsável pelo
Programa

-

Participação de todos os
- Contínua
envolvidos no
Relatório Final em Julho 2022
Programa.

Realização

Parceria

Contatos:

Agências Implementadoras

- Regina Rempel – (41) 9 9675-2791
- Denise Franklin – (41) 9 9656-1814

