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PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 
EIXO DE TRABALHO: Programa Direito à Participação 

OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Fortalecer os direitos 
econômicos, sociais, 
culturais e humanos de 
crianças e adolescentes no 
município Palmas.         

Realizar 07 circuitos de 
formação com temas sobre 
os direitos humanos para 
120 adolescentes, com 
carga horária de 88h na 
região sul de Palmas. 

 

Março a 
dezembro 
 
 
 
 
 
 

Programa Mais Participação 
 
 
 
 
 
 
 

07 circuitos de formação 
realizados na região sul, 
totalizando carga horária 
de 88h. 
120 adolescentes 
participantes dos circuitos 
de formação. 
 

Realizar um Festival 
Artístico de adolescentes 
ao final dos circuitos, 
intitulado “Direitos sem 
fronteiras”, para socializar 
os materiais audiovisuais, 
fotografia, contos, música 
e outros, produzidos pelos 
adolescentes nos circuitos 
e nos espaços de 
incidência política da 
comunidade. 

Dezembro  
 
 
 
 
 

Programa Mais Participação 
 
 
 
 
 

01 Festival Artístico de 
adolescentes realizado.  
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Fortalecer os direitos 
econômicos, sociais, 
culturais e humanos de 
crianças e adolescentes no 
município Palmas. 

Instituir um programa 
comunitário de formação 
política de direitos 
humanos para 120 
pessoas, em duas etapas. 
Sendo a 1ª etapa – 
capacitar as pessoas da 
comunidade para ação 
comunitária de 
investigação e 
documentação de 
violações sistemáticas de 
direitos humanos e para 
incidência política em 
distintos níveis, e a 2ª 
etapa – as pessoas 
formadas na 1ª etapa 
replicarão a capacitação 
para outras 300 pessoas de 
suas comunidades. 

Março a 
dezembro 

Programa Mais Participação Programa comunitário de 
formação política 
realizado. 
 
120 pessoas formadas no 
programa comunitário de 
formação política na 1º 
Etapa. 
 
300 pessoas da 
comunidade capacitadas 
pelas pessoas formadas na 
1º etapa.  
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Criar espaços de discussão e 
plataformas para o 
fortalecimento dos direitos 
de crianças e adolescentes, 
criados para que jovens 
assumam responsabilidade 
social e se engajem 
politicamente no nível local 
e regional. 

Promover uma roda de 
conversa com os/as 
adolescentes, para gerar 
interesse ao trabalho 
comunitário de 
fortalecimento da 
democracia e do respeito 
aos direitos humanos.  

 

Março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Mais Participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roda de conversa com 
adolescentes realizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar um círculo de 
diálogo, com as 120 
famílias dos adolescentes 
que participarão do 
projeto, para escuta das 
famílias, aproximação com 
políticas públicas.  

Março  
 
 
 
 
 
 

Programa Mais Participação 
 
 
 
 
 
 

120 famílias informadas 
sobre o projeto. 
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Criar espaços de discussão e 
plataformas para o 
fortalecimento dos direitos 
de crianças e adolescentes, 
criados para que jovens 
assumam responsabilidade 
social e se engajem 
politicamente no nível local 
e regional. 

Criar núcleos comunitários 
permanente de 
adolescentes e adultos 
jovens (de 18 a 40 anos de 
idade), em duas reuniões, 
para contribuição na 
política pública, 
participação nos Conselhos 
Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
monitoramento do 
orçamento público e das 
denúncias das situações de 
ameaças e violações de 
direitos. 

Março a 
dezembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Mais Participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 núcleo em Taquaralto, 
um núcleo em Taquari e 01 
núcleo em Aurenys criados. 
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Espaços de discussão e 
plataformas para o 
fortalecimento dos direitos 
de crianças e adolescentes, 
criados para que jovens 
assumam responsabilidade 
social e se engajem 
politicamente no nível local 
e regional. 

Promover duas Audiências 
Públicas para monitorar o 
Plano Municipal de 
Promoção e Proteção dos 
Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes e 
o financiamento público 
para viabilizá-lo. 

Junho e 
novembro 
 
 
 
 
 
 

Programa Mais Participação  
 
 
 
 
 
 

02 Audiências Públicas 
realizadas.  
 
 
 

Realizar um encontro com 
240 pessoas capacitadas 
pelo Programa 
Comunitário de Formação 
Política para elaborarem 
um projeto de proteção e 
promoção de direitos de 
crianças e adolescentes. 

Dezembro Programa Mais Participação 01 encontro com 240 
pessoas capacitadas 
realizado. 

Fortalecimento da incidência 
política na área dos direitos 
de crianças e adolescentes.    

Reunir periodicamente 
com parceiros do projeto 
Promoção, proteção de 
direitos humanos de 
crianças adolescentes, 
reforma politica e 
democracia. 

Março a 
dezembro 

Programa Mais Participação 07 parcerias formalizadas. 
 
07 reuniões sobre o 
projeto realizadas com os 
parceiros. 
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EIXO DE TRABALHO: Programa Justiça Juvenil 

OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Promover a proteção 
jurídico social de 
adolescente e famílias em 
contato com a Lei. 

Monitorar as unidades 
socioeducativas de 
semiliberdade, internação 
e internação provisória, 
sobretudo de meninas. 

Março a 
dezembro 
 
 
 

Programa Justiça Juvenil 
 
 
 
 

Monitoramento 
realizado em três 
unidades do sistema 
socioeducativo do 
estado. 

Realizar o monitoramento 
do relatório do Mecanismo 
Nacional de Prevenção e 
Combate à tortura. 

Março a 
dezembro 
 

Programa Justiça Juvenil 
 

Monitoramento 
realizado nas 
recomendações do 
relatório. 
 

Monitorar o Plano de 
Atendimento Estadual 
Socioeducativo. 

Março a 
dezembro 
 

Programa Justiça Juvenil Monitoramento das 
metas do Plano. 

Incidir para criação da 
Comissão para 
acompanhamento do 
SINASE no Tocantins.  

Março a 
dezembro 
 

Programa Justiça Juvenil Monitoramento 
realizado 
 

Acompanhamento sobre a 
situação processual e 
orientação sociojurídico de 
adolescentes e seus 
familiares. 
 

Abril a dezembro Programa Justiça Juvenil 
 

100% dos processos 
denunciados ao 
CEDECA 
acompanhados, sendo 
02 destacados como 
casos de litigância 
estratégica. 
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Promover a proteção 
jurídico social de 
adolescente e famílias em 
contato com a Lei. 
 

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

Abril a dezembro Programa Justiça Juvenil 
 

100% de relatórios 
encaminhados. 
 
 
 

Produzir material de 
conhecimento sobre justiça 
juvenil. 

Construir um banco de 
dados com informações 
sobre as famílias dos/as 
adolescentes do sistema 
socioeducativo. 

Abril a dezembro 
 
 
 
 

Programa Justiça Juvenil 
 
 
 
 

Banco de dados 
estruturado com 
programa específico. 
 

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

Abril a dezembro 
 

Programa Justiça Juvenil 
 

Número de Produções 
divulgadas. 

Produzir um documentário 
sobre o sistema 
socioeducativo do Estado 
do Tocantins. 
 

Abril a dezembro 
de 2017 

Programa Justiça Juvenil 
Assessoria de 
Comunicação 
 

01 documentário de 30 
minutos produzido. 

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 Programa Justiça Juvenil 
 

Número de visitas 
domiciliares realizadas. 
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Promover a formação 
política de crianças e 
adolescentes e suas famílias. 

Realizar encontro com as 
famílias dos/as 
adolescentes do sistema 
socioeducativo juntamente 
a Defensoria Pública. 
 

Abril a dezembro 
 
 
 
 
 

Programa Justiça Juvenil 
 
 
 
 
 

Número de famílias que 
participarão deste 
encontro. 
 
 
 

Fortalecer a escuta das 
famílias nas filas de visitas 
das famílias aos 
adolescentes, juntamente 
com universidades.  

Junho a 
dezembro 

Programa Justiça Juvenil 
 

Número de famílias 
escutadas. 
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EIXO DE TRABALHO: Programa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos 

OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Dialogar com adolescentes 
do gênero feminino sobre 
direitos sexuais 
(Sexualidade, afetividade, 
emoções, Cultura do 
Estupro, Relações de 
gênero). 

Promover um sarau em 5 
regiões de Palmas. 
 
 

Julho a 
Dezembro 
 
 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

 
 

05 saraus realizados. 
 
 
 
 
 

Promover encontro com 
meninas. 

Setembro a 
Dezembro 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

 

01 encontro com meninas 
realizado. 
 

Promover a proteção 
jurídico social para os casos 
de violação dos direitos 
sexuais. 

Acompanhar casos 
emblemáticos de violência 
sexual. 

Janeiro a 
dezembro 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

 

Acompanhamento jurídico 
e judicial de até 05 casos. 
 
 

Criar o Comitê de 
Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e 
Adolescentes no Tocantins. 

Reunião com o Fórum 
DCA. 

Agosto a 
dezembro 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 
 

Comitê criado. 

 

 

 

 

 

 



 

Planejamento Institucional do Cedeca Glória de Ivone (2018)   11 

OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Mobilizar o atendimento ao 
autor de violência na região 
Norte. 

Oficina nas 7 capitais da 
região Norte sobre a 
importância do 
atendimento ao autor de 
violência; 

Reunião nas 7 capitais da 
região norte com o 
sistema de justiça, saúde, 
assistência social, 
segurança pública, 
sociedade civil e Comitê 
Estadual de Enfrentamento 
da Violência contra Criança 
e Adolescente. 

Abril a 
dezembro 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

 

Reunião nas 7 capitais da 
região Norte com o 
sistema de justiça, saúde, 
assistência social, 
segurança pública, 
sociedade civil e Comitê 
estadual de enfrentamento 
da violência contra criança 
e adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega do Relatório Final 
do projeto aos 7 Comitês 
Estaduais e ao Comitê 
Nacional e 
disponibilização nas mídias 
sociais da organização. 

Abril a 
dezembro 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

Relatório Final das 
atividades. 
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EIXO DE TRABALHO: Observatório de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 

Realizar incidência política/ 
advocacy perante Estado 
sobre o desaparecimento de 
crianças no Tocantins 

Produzir um documento 
com dados referentes ao 
desaparecimento. 
 

Março a 
junho 
 
 
 
 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

Publicação de um estudo/ 
pesquisa sobre 
desaparecimento. 

Promover proteção jurídico 
social para os casos de 
violação de direitos 
humanos 

Acompanhar o caso 
emblemático que há 2 
anos o CEDECA 
acompanha. 

Janeiro a 
dezembro 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

Um caso acompanhado. 

Monitorar as denúncias 
notificadas ao CEDECA 

Criar um fluxo interno de 
monitoramento das 
denúncias; 
 
Monitorar as denúncias do 
Disque 100; 
 
Articular com a Saúde e 
Disque 100 para unificação 
dos dados coletados; 
 
Produzir relatório das 
denúncias recebidas. 

Março a 
dezembro 

Programa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

Acompanhamento e 
monitoramento das 
denúncias. 
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EIXO DE TRABALHO: Meio Ambiente 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 

Promover a formação 
política de crianças e 
adolescentes e adultos para 
o exercício do direito ao 
meio ambiente com vistas à 
construção do Plano de 
Incidência Política de 
Educação Ambiental para 
intervenção no território. 
 

Realizar um circuito 
denominado Meu 
Ambiente para 120 
adolescentes. 
 

Junho 
 
 
 
 

Programa do Direito a 
Participação 
 
 
 

Um circuito realizado para 
120 crianças e Taquaralto, 
Aurenys e Taquari.  

 
 

Realizar um módulo de 
debates sobre meio 
ambiente para 120 adultos. 

Junho Programa do Direito a 
Participação 
 

Um módulo de debates 
realizados para 120 adultos 
de Taquaralto, Aurenys e 
Taquari. 

Formar assessores populares 
para atuarem na temática de 
educação ambiental junto as 
suas comunidades, 
sobretudo as tradicionais 
(ribeirinhas, indígenas e 
quilombolas). 
 

Formar 120 assessore/as 
em 12 meses. 

Março a 
dezembro 

Programa do Direito a 
Participação 
 

01 curso realizado para 10 
assessores. 

Visibilizar no Observatório 
de Direitos Humanos os 
indicadores e dados 
estatísticos sobre violações 
ao direito ambiental bem 
como inciativas inovadoras 
de preservação ambiental. 

Produção de um estudo 
sobre os olhares de 
crianças e adolescentes 
sobre meio ambiente. 

Março a 
dezembro 

Programa do Direito a 
Participação 
 

01 pesquisa publicada. 
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EIXO DE TRABALHO: Fortalecimento institucional 
OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 

Visibilizar o projeto 
Promoção e proteção dos 
direitos humanos de 
crianças e adolescentes, 
reforma política e 
democracia no Estado do 
Tocantins. 

Produzir dois boletins 
online nos meses de 
janeiro e julho; 

Janeiro e 
julho 
 

Direito a Participação 
Assessoria de Comunicação 
 

Prints dos boletins 
 
 

Criar, com base em 
pesquisa com os 
participantes, um canal de 
comunicação específico 
para os participantes. 

Abril a 
Dezembro 
 
 
 
 

Direito a Participação 
Assessoria de Comunicação 
 
 
 
 

Prints dos produtos 
 
 
 
 
 

Apresentar uma proposta 
para uma rádio 
comunitária para 
veiculação periódica de 
produto radiofônico sobre 
os direitos da criança e do 
adolescente. 

Junho Assessoria de Comunicação Prints dos produtos 

Aprimorar o relacionamento 
com parceiros, apoiadores e 
doadores. 
 
 

Enviar quadrimestralmente 
um e-mail para parceiros, 
apoiadores e doadores 
com as principais 
atividades da organização. 

Abril 
Agosto 
Dezembro 
 

Assessoria de Comunicação 
 

Prints dos e-mails 

Realizar ações do Dia de 
Doar. 

Novembro Assessoria de Comunicação 
Secretaria Executiva 

Prints dos produtos 
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Apoiar a programação 
específica do aniversário dos 
11 anos do Cedeca. 
 
 

Iniciar resgate histórico da 
organização com a 
produção de uma linha do 
tempo dos 11 anos. 

Abril e maio Secretaria Executiva 
Assessoria de Comunicação 

Print da linha do tempo 

Visibilizar o 
desaparecimento de crianças 
e adolescentes. 

Produzir peças de 
comunicação sobre com os 
dados de crianças 
desaparecidas no 
Tocantins, em especial no 
25 de maio – Dia 
Internacional das Crianças 
Desaparecidas. 

Maio 
 

Observatório dos Direitos 
Humanos de Crianças e 
Adolescentes 
Assessoria de Comunicação 
 

Prints dos produtos 

Criar no site um espaço 
destinado para inclusão de 
dados de crianças e 
adolescentes 
desaparecidos no 
Tocantins. 

Julho 
 

Observatório dos Direitos 
Humanos de Crianças e 
Adolescentes 
Assessoria de Comunicação 
 

Print do espaço 

Buscar apoio para veicular 
campanha sobre as 
violações de direitos 
cometidas contra crianças 
e adolescentes. 
 

Outubro 
 
 
 
 
 
 

AST 
Assessoria de Comunicação 

Prints dos produtos 
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OBJETIVOS METAS PERÍODO RESPONSÁVEIS RESULTADOS 
Apoiar a programação 
específica do 18 de maio- 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 
 

Produzir material 
publicitário específico para 
visibilizar as situações de 
ameaça e violações de 
direitos nesta área.  

Abril e maio Secretaria Executiva 
Assessoria de Comunicação 

Peças produzidas 

Promover reuniões de 
monitoramento e avaliação 
das ações desenvolvidas 
pelo Cedeca. 
 

Realizar reuniões mensais. Março a 
dezembro 

Secretaria Executiva 10 reuniões realizadas no 
ano de 2018 

Participar dos espaços de 
representação que o Cedeca 
ocupa no âmbito nacional e 
estadual. 
 

Participar dos 10 espaços 
que o Cedeca ocupa. 

Março a 
dezembro 

Secretaria Executiva e 
outros setores internos 

Participação em reuniões  

Fortalecer a transparênciada 
prestação de contas e 
licitações, bem como  
realizar auditorias externas.  
 

Publicar as prestações de 
contas no site da 
organização. 

Março a 
dezembro 

Secretaria Executiva, 
Assessoria de Comunicação 
e Setor Financeiro 

Postagem no site e 
número de auditorias 
realizadas 

Promover ações de 
mobilização de recursos 
para construção da sede do 
Cedeca. 
 

Elaborar um plano de 
captação de recursos.  

Março a 
dezembro 

Secretaria Executiva e 
outros setores internos 

Plano de ação construído 

 


