III SEMINÁRIO ACONCHEGO
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA:
Novos Vínculos Afetivos para Crianças e Adolescentes
A preparação de famílias para Adoção e Apadrinhamento Afetivo

Um projeto do Aconchego com apoio do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes/DF

24/03/2017
12h00 Credenciamento

17h30 Exibição do Documentário “Laços de Afeto”
Direção do jornalista e professor Alexandre Kieling

14h00 Abertura
14h30 A execução do Projeto Novos Vínculos
Afetivos para crianças e adolescentes - Preparação:
Explanação:
Novos Vínculos Afetivos para Crianças e Adolescentes – Desafios e
possibilidades nos processos de adoção e de apadrinhamento afetivo
Maria da Penha Oliveira Silva, psicóloga e coordenadora do Programa de
Apadrinhamento Afetivo/Aconchego

Apresentação dos resultados:
Encontros sobre Adoção: “Transformando o tempo de
espera em tempo de preparação”
Ana Carla Domingues de Araújo, psicóloga e coordenadora do
“Encontros sobre Adoção”/Aconchego
Marilza Barboza, assistente social e colaboradora no Grupo “Laços”/Aconchego
Apadrinhamento Afetivo: “Um Encontro
de Afeto e Amizade”
Eliana Carla Barcelos Kobori, psicóloga e coordenadora do
Programa de Capacitação/Aconcheg

16h00Intervalo
16h20 Palestra “O olhar do judiciário para os
trabalhos de preparação para adoção e para o
apadrinhamento afetivo”
Desembargador Luiz Carlos Figueirêdo
Coordenador da Infância e da Juventude do TJP/PE

17h00 Lançamento da coleção “Laços de Afeto”
produzida pela ONG Aconchego, com apoio do Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente – FDCA/DF
Soraya Kátia Rodrigues Pereira, Presidente do Aconchego

Horário:12h às 20h00 - Sexta-feira
Local: Anfiteatro da Universidade Paulista – UNIP
SGAS Quadra 913, s/nº - Conjunto B - Asa Sul, Brasília - DF

Realização:

A história de vida de dois jovens que saem da situação de atendimento
em instituições de acolhimento provisório para a construção de laços
de afeto em duas perspectivas: a adoção e o apadrinhamento.

18h00 Lançamento de cartilhas sobre adoção e
apadrinhamento afetivo:
Encontros sobre Adoção:
Transformando o tempo de espera em tempo de preparação

Apadrinhamento Afetivo:
Um encontro de afeto e amizade, para padrinhos e madrinhas

Apadrinhamento Afetivo:
Um encontro de afeto e amizade, para crianças e adolescentes

Autora: Maria da Penha Oliveira Silva
As cartilhas apresentam conteúdo de orientação e reflexão para a
construção de novos vínculos afetivos de crianças e adolescentes
em situação de acolhimento, seja para a filiação adotiva ou o
apadrinhamento.

18h30 Encerramento:
Entrega da coleção “Laços de Afeto” para o público presente no
Seminário, com a presença do Diretor do documentário e autora
das cartilhas.

19h30 Mostra fotográfica “Um olhar sobre o afeto”
Atividades realizadas pelo projeto Novos Vínculos Afetivos para Crianças e
Adolescentes - Preparação no período de abril de 2016 a março de 2017.
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