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APRESENTAÇÃO 
 

Este planejamento institucional traz o caminho que o CEDECA trilhará ao 
longo de 2017, tendo como linha base os acúmulos e expertises adquiridos ao 
longo dos 10 anos de existência. É um ano especialíssimo para o Estado do 
Tocantins, pois a Organização completa 10 anos. E com estes anos, vem à tona as 
conquistas efetivadas e os desafios postos e que precisam ser superados. É um 
ano de celebração e de superação, sobretudo as intempéries vividas para se 
manter firme, pois é uma Organização genuinamente autônoma do ponto de 
vista da leitura de mundo, da ideologia política e do seu fazer institucional. Esta 
é a melhor conquista e presente: conseguir se manter independente e 
intransigente pela luta por direitos humanos. A causa do Cedeca é a mesma de 
10 anos atrás. Se mantém fiel a este pressuposto.   

Todo o planejamento de 2017 terá como base estes 10 anos e responde 
ao enfoque de direitos humanos, sobretudo a missão precípua da Organização 
de defender direitos humanos de criança e adolescentes. 

Os principais objetivos do planejamento de 2017 é a busca pela promoção 
do direito a participação direta, ativa e propositiva de crianças e adolescentes em 
espaços de incidência e apoiando suas propostas, garantir os direitos 
fundamentais dos/as adolescentes em situação de cumprimento de medidas 
socioeducativas, intensificar ações de enfrentamento a violência sexual, 
promoção do debate sobre a sexualidade, no enfoque da diversidade, produzir 
estudos e pesquisas a partir do observatório de direitos humanos e por fim 
fortalecer o CEDECA em sua capacidade organizacional e gerencial. 

O planejamento dará visibilidade a metodologia da Organização que se 
pauta pela proteção jurídica social compreendida pelas dimensões da 
mobilização e articulação para respeito ao direito da criança e do adolescente, 
incidência política e advocacy, comunicação e difusão, sustentabilidade 
administrativa e gerencial, produção de conhecimento, controle social das 
políticas públicas e a formação política sobre direitos da criança e adolescente. 
Estas dimensões têm o enfoque em gênero, raça, etnia e diversidade sexual. 

É tempo de celebrar. É tempo de lutar e tempo de avançar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL INSTITUCIONAL 
 
O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedeca Glória de 
Ivone é uma Organização não governamental, sem fins econômicos, que defende 
direitos humanos de crianças e adolescentes desde maio de 2007, com sede no 
município de Palmas, Tocantins, região norte do Brasil. 
 
MISSÃO 
Conquistar a plena democracia por meio da defesa intransigente dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes. 
 
VISÃO 
Ser uma organização reconhecida na defesa de meninos e meninas, como seres 
humanos, na sua totalidade, para que exerçam os seus direitos com dignidade 
em uma sociedade responsável e justa. 
 
VALORES: 

 Ética; 
 Responsabilidade; 
 Autonomia; 
 Solidariedade; 
 Sustentabilidade; 
 Pluralidade 

 
PRINCÍPIOS: 

 Protagonismo social dos/das adolescentes e famílias; 
 Ampliação e difusão de direitos fundamentais; 
 Enfrentamento da pobreza; 
 Controle social, mobilização e articulação de comunidades para 

emancipação social e política; 
 Oferta das políticas públicas com enfoque de gênero, raça e diversidade 

sexual; Promoção e defesa dos direitos humanos; 
 Litigância estratégica, incidência política e advocacy; 
 Defesa do meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
 
EIXO DE TRABALHO: Direitos Sexuais Reprodutivos de Crianças e Adolescentes 

OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS INDICADORES 
Promover a  proteção 
jurídico social de casos 
graves  de violação dos 
direitos humanos com 
componente de comoção 
pública. 

Acompanhar 05 casos 
paradigmáticos  de 
violência sexual, inclusive 
com ações de litigância 
estratégica.  

Janeiro a 
dezembro 

Direitos Sexuais Acesso à justiça e as 
políticas públicas. 

Fomentar e promover 
espaços de monitoramento 
de políticas públicas e 
dialogo com Estado 

Incidir perante o 
parlamento estadual para 
criação de Leis sobre 
desaparecidos/as 

Abril a 
dezembro 

Direitos sexuais  Leis criadas 

Incidir perante o executivo 
estadual para estruturação 
de uma agenda de 
trabalho intersetorial para 
prevenção/investigação de 
casos de desaparecidos/as 

Abril a 
dezembro 

Direitos sexuais Comissão criada 

 

EIXO DE TRABALHO: Observatório de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes  
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Fortalecer o Observatório 
de Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes 

01(uma) Pesquisa 
produzida  sobre olhares 
das meninas sobre o 
sistema socioeducativo. 

Março a 
dezembro 

Observatório de Direitos 
Humanos de Crianças e 
Adolescentes 

Pesquisa publicada em 
meio virtual. 



Dialogar com a 
comunidade sobre temas 
relacionados às áreas de 
atuação do Observatório 
de Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes. 

Março a 
dezembro 

Todas as áreas temáticas 
do CEDECA. 

Número de ações 
desenvolvidas com a 
comunidade. 

 

EIXO DE TRABALHO: Direito à Participação de Crianças e Adolescentes 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Promover a formação 
política de crianças e 
adolescentes 

Realizar duas formações 
políticas voltados para 
crianças adolescentes.   

Março a 
Novembro 

Direito à Participação 
/Observatório de Direitos 
Humanos 

Número de crianças e 
adolescentes partcipando 
das formações.   

Realizar encontro de 
Coalizão de Idéias, com 
público infantil. 

Abril a 
Novembro 

Direito à Participação Número de crianças e 
participando. 
 

Realizar atividades lúdicas 
de aproximação com a 
comunidade sobre o tema  
monitoramento do Plano 
Decenal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Abril a 
maio 

Direito à Participação/ 
Direitos Sexuais 

Número de diálogos 
realizados com a 
comunidade. 

Produzir 01 livro, em 
versão online “ O olhar da 
infância sobre brincar no 
Tocantins”. 

Abril a  
dezembro 

Direito à Participação Publicação divulgada 

Promover a mobilização e 
articulação política de 
crianças e adolescente. 

Promover ações referentes 
ao 18 de maio - Dia 
Nacional de Luta contra a 

Maio Todas as áreas do Cedeca Número de atividades 
realizadas 



Violência e Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 
Intensificar as ações do 
Canal “E ai?!”. 

Abril a 
dezembro 

Direito à Participação/ 
Assessoria de Comunicação 

Números de programas 
produzidos e veiculados 

Fomentar e promover 
espaços de monitoramento 
de políticas públicas e 
dialogo com Estado 

Realizar audiência Pública, 
apresentando o 
monitoramento do Plano 
Decenal dos direitos de 
Crianças e Adolescentes, 
trazendo os olhares e 
vozes de crianças e 
adolescentes. 

Novembro Direito à Participação Número de participantes 
da audiência pública 

 

EIXO DE TRABALHO: Defesa do meio ambiente 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Promover a defesa dos 
direitos ambientais. 

Promover o inventario de 
uma praça pública para 
incentivar a permacultura/ 
Bioconstrução. 

Abril a 
dezembro 

Todos as áreas temáticas 
do CEDECA 

Praças com árvores 
frutíferas e participação da 
comunidade. 

 

EIXO DE TRABALHO: Assessoria de Comunicação 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Propagar o direito à 
comunicação de crianças e 
adolescentes. 

Produzir áudios sobre 
temas estratégicos para 
serem veiculados nas redes 

Março a 
dezembro 

Assessoria de 
Comunicação 
Porta-voz da Organização 

Arquivo do áudio e/ ou 
transcrição. 



sociais e grupos do 
WhatsApp1. 
Produzir jornal de bolso 
quadrimestral para a 
comunidade como 
instrumento de divulgação 
institucional das ações do 
Cedeca. 

Abril a 
dezembro 

Assessoria de 
Comunicação 
Direito à Participação 
Justiça Juvenil 
Direitos Sexuais 

Exemplares dos jornais. 

Expandir o alcance da 
veiculação das ações do 
Cedeca para cinco veículos 
fora do eixo central do 
Tocantins. 

Abril a 
dezembro 

Assessoria de 
Comunicação 

Prints das publicações ou 
arquivos de áudio. 

Aumentar o número de 
seguidores das mídias do 
Cedeca em 100%. 

Março a 
dezembro 

Assessoria de 
Comunicação 

Print da home das mídias 
(Facebook, Twitter e 
Instagram). 

Realizar media training 
com os/as porta-vozes nos 
respectivos temas de 
incidência da Organização. 

Abril Assessoria de 
Comunicação 

Registro fotográfico do 
media training. 

Assessorar produção e 
veiculação de campanha 
sobre os 10 anos do 
Cedeca. 

Maio Assessoria de 
Comunicação 
Secretaria Executiva 
Agência AST 

Prints das peças. 

 Elaborar o plano anual de 
comunicação institucional. 

Abril Assessoria de 
Comunicação 
Secretaria Executiva 

Print do plano. 

                                                           
1Esta meta não está quantificável, pois os áudios serão veiculados conforme demanda da secretaria executiva. 



 Veicular campanha sobre 
as violações de direitos 
cometidas contra crianças 
e adolescentes. 

Julho Assessoria de 
Comunicação 
Secretaria Executiva 
Agência AST 

Print das peças. 

 

EIXO DE TRABALHO: Justiça Juvenil 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Promover a Proteção 
Jurídica Social de famílias e 
adolescentes em contato 
com a Lei. 

Realizar o monitoramento 
das unidades 
socioeducativas de 
Semiliberdade, Internação 
e Internação Provisória. 

Março a 
dezembro 

Justiça Juvenil 100% de visitas de 
monitoramento realizadas. 
 

Realizar o monitoramento 
do atendimento 
socioeducativo em meio 
aberto de Palmas. 

Março a 
dezembro 

Justiça Juvenil 100% de visitas de 
monitoramento realizadas. 
 

Acompanhamento da 
situação processual de 
adolescentes 

Abril a 
dezembro 

Justiça juvenil 100% de processos 
acompanhados e 
destacados 02 casos de 
litigância estrátegica. 

Produzir relatórios 
denunciando as violações 
aos órgãos de proteção, 
no âmbito nacional e 
internacional 

Abril a 
dezembro 

Justiça Juvenil 100% de relatórios 
construídos. 

Produzir material de 
conhecimento sobre justiça 
juvenil. 

Construir um banco de 
dados com informações 
sobre as família dos/as 

Abril a 
dezembro 

Justiça Juvenil Banco de dados 
estruturado com programa 
específico. 



adolescentes do sistema 
socioeducativo. 
Produzir e publicar textos, 
artigos e ou livros sobre a 
intervenção institucional 
junto ao sistema 
socioeducativo. 

Abril a 
dezembro 

Justiça Juvenil Número de Produções 
divulgadas. 

Produzir um 
Documentário sobre o 
sistema socioeducativo do 
Estado do Tocantins 

Abril a 
dezembro 

Justiça Juvenil/assessoria 
de comunicação 

01 documentário de 30 
minutos divulgado. 
 

Promover a formação 
política de crianças e 
adolescentes e suas 
famílias. 

Realizar visitas 
domiciliares as famílias 
dos/as adolescentes, com 
foco na incidência e 
advocacy. 

Abril a 
dezembro 

Justiça Juvenil  
Número de visitas 
domiciliares realizadas. 

Realizar um encontro 
regional com as famílias 
dos/as adolescentes do 
sistema socioeducativo. 

Abril a 
dezembro 

Justiça Juvenil Número de famílias que 
participaram deste 
encontro. 

Instituir a escuta das 
famílias nas filas de visitas 
das famílias aos 
adolescentes 

Abril a 
dezembro 

Justiça Juvenil Número de famílias 
escutadas. 

 

EIXO DE TRABALHO: Fortalecimento institucional 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS INDICADORES 



Fortalecer e aprimorar os 
mecanismos de gestão e 
transparência da 
Organização 

Criar um sistema de 
compartilhamento de 
arquivos em rede. 

Junho a 
agosto 

Secretaria Executiva 01 sistema criado. 

Impulsionar o plano de 
sustentabilidade e de 
mobilização de recursos 
financeiros.  

Março a 
dezembro 

Secretaria Executiva 01 plano de 
sustentabilidade e de 
mobilização de recursos 
financeiros implementado.  

Resgatar e produzir 
documentos que 
sistematizem a linha de 
base e ou a memória 
histórica de atuação da 
Organização nos últimos 
10 anos.  

Abril a 
dezembro 

Secretaria 
Executiva/assessoria de 
Comunicação.  

01 linha de base 
sistematizada e publicada. 

Promover auditorias 
externas nos projetos 
desenvolvidos com 
finalidade de aperfeiçoar a 
gestão financeira. 

Abril a 
dezembro 

Secretaria executiva / 
Assessoria financeira 

Números de auditorias 
realizadas. 

Lançar no site institucional 
editais internos de 
concorrência públicas, 
licitações e prestações de 
contas de convênios. 

Abril a 
dezembro 

Secretaria executiva / 
Assessoria 
financeira/Assessoria de 
comunicação 

Números de lançamentos 
feitos no site. 

Modernizar o sistema de 
recebimento e remessa de 
correspondências 
externas. 

Abril a 
dezembro 

Secretaria Executiva  Um Sistema modernizado. 



 Reestruturar o sistema da 
agenda institucional física 
e virtual, inclusive divulgar 
no site. 

Abril a 
dezembro 

Secretaria 
Executiva/Assessoria de 
Comunicação  

01 agenda de atividades da 
organização de forma física 
e virtual estruturada. 

 

 


