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CONVOCATÓRIA 

 
A Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do  

Rio de Janeiro - ACTERJ, a Regional Lagos e o 
Conselho Tutelar do Município de Saquarema, convocam os (as) 

Conselheiros 
(as) e Ex-Conselheiros (as) Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a 

participarem do: 
 

LXIX Fórum Permanente de  
Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro 

 
Tema: “A infância e a adolescência na contemporaneidade” 
Lema: “Cuidar e proteger, para transformar o presente!” 
Data: 8,9 e 10 de Dezembro de 2017. 
 
Local: CBV – Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei 
Avenida Ministro Salgado Filho, 7000 – Barra Nova - Saquarema 
 

Pré-inscrição no site: www.acterj.org.br 
 
OBS: AQUELES QUE NÃO REALIZAREM A PRÉ INSCRIÇÃO NO SITE, TERÃO 
QUE AGUARDAR O CREDENCIAMENTO DE TODOS OS PRÉ-INSCRITOS.  

PROGRAMAÇÃO  
 
Sexta-feira – 08.12.2017 
8:00 – Chegada e credenciamento 
9:00 – Abertura 
10:00 – Gestão, mediação e dissolução do conflito escolar 

Palestrantes: Danilton Bernardo da Silva Borges, pedagogo, professor, pós 
graduado em gestão escolar, ex-conselheiro tutelar de Laje do Muriaé, diretor 
da escola municipal Ary Parreiras. 
Rodrigo Ramalho, professor, diretor de escola municipal Regina da Silveira, ex-
conselheiro tutelar de Araruama e assessor da Acterj 
Mediadora:  Jaqueline Melo – Conselheira Tutelar de Trajano de Moraes. 

12:00 – Almoço 
13:30 – Relatório “Presídios com nomes de escolas” 

Palestrante: Patrícia Oliveira e Vera Lucia Alves  do Mecanismo de Combate à 
Tortura  
Mediador: Janice Fabre – Conselheira Tutelar de Varre-Sai 

http://www.acterj.org.br/
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14:30 – Debate 
15:30 – Intervalo 
15:45 – Adolescências e atualidade: o que querem? 
 Sub-tema: Fugas para os romances adolescentes 

Palestrantes:  Liane Maria Braga da Silveira, doutora em antropologia, 
pesquisadora do Centro Latino Americano de Estudos da 
Violência e Saúde Jorge Careli - Ensp - Fundação Oswaldo Cruz. 
 
Marília Mello de Mendonça, psicóloga, psicanalista e doutora em 
comunicação, membro do corpo editorial da revista Adolescência 
&Saúde (UERJ),  membro do Núcleo de Estudos da Saúde da 
Adolescência (Nessa/Uerj) 

            Mediadora: Rosângela Nogueira – Conselheira Tutelar de Maricá. 
17:45 – Conclusão dos trabalhos do dia. 
18:00 – Reunião da diretoria da Acterj  
20:00 – final da reunião da Acterj  
 
Sábado – 09.12.2017 
9:00 – Menino 23 e a eugenia no Brasil  

Palestrante:  Sidney Aguilar Filho. Bacharel e licenciatura em História, Mestre em 
Educação, Doutor em Filosofia e História da Educação, pós-
doutorando em História da Educação. 

Mediador: Daniel Peres – Conselheiro Tutelar de Guapimirim e Administrador-
Chefe do Canal YouTube “Fala Conselheiro” 

12:00 – Almoço 
13:30 – Rede de proteção para o enfrentamento à violência sexual,  contra crianças e 
adolescentes. 
 Palestrantes:  Eufrásia Maria Souza das Virgens, Defensora Pública. 
   Odilon Lisboa Medeiros, Promotor de Justiça. 
             Mediadora: Veronica Vasconcelos – Conselheira Tutelar de São João da Barra. 
14:30 – Debate 
15:30 – Intervalo 
15:45 – Apresentação de trabalhos acadêmicos de conselheiros tutelares. 

Expositores:  Ana Rosa Souza dos Santos, conselheira tutelar de São João de 
Meriti: “Violações de direitos, sobretudo na educação escolar e o 
conselho tutelar” 
Wilton de Almeida Marques, assistente social, ex-consleheiros 
tutelar de Vila Isabel: "os sentidos atribuídos ao castigo corporal 
pelos assistentes sociais e o impacto desta percepção no seu 
cotidiano profissional" 

             Mediador: Fernando Cocada – Conselheiro Tutelar de Paracambi. 
16:45 – Debate 
17:45 – Conclusão dos trabalhos  
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Domingo – 10.12.2017 
 
8:00 – Chegada 
9:00 – Roda de Conversa – Adolescência e conflito familiar 
10:00 – Assembleia da Acterj 
Informes FCNCT  
Escolha do Próximo Município Sede para o IX Congresso  
Apresentação e aprovação dos novos filiados  
Informes e encaminhamentos  
Assuntos Gerais 
12:00 – Encerramento 
 

ATENÇÃO:  
 
- Pré-inscrição no site: www.acterj.org.br;  
- Local sujeito a lotação.  
- Somente caberá inscrição no local do evento caso o número previsto não tenha sido 
contemplado.  
- Taxa de inscrição R$ 80,00 (oitenta reais) a ser pago no local do evento.  
- Somente terá acesso ao evento aqueles que estejam devidamente credenciados, sendo  
o uso do crachá obrigatório durante todo o evento  
- Só serão isentos da taxa de inscrição os sócios da ACTERJ que estiverem em dia com a  
mensalidade.  
- Caberá ao Conselho Tutelar do Município sede do evento a indicação do quantitativo de  
10% do local do evento para profissionais e alunos do Município da cidade sede do  
evento.  
- Só será concedido o certificado ao participante com o mínimo de 75% de presença no evento 
e com inscrição realizada até 12:00h de sábado.  
- Só poderá utilizar o alojamento (0800) o Conselheiro que apresentar o termo de  
compromisso devidamente preenchido.  
- A tesouraria funcionará até às 16:00 do sábado, horário limite das novas filiações.  
- Os certificados da rede local serão entregues a partir de 18:00 de sábado e os  
certificados dos conselheiros tutelares e demais participantes deverão ser entregues a  
partir do encerramento da assembleia de domingo.  
- Tragam brindes de seus municípios, para serem sorteados para os participantes.  

 
 

 
                                                  Juarez Marçal Filho 

Presidente da ACTERJ 
 

 
 


