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Objetivos
Atualizar o conhecimento sobre os impactos sociais dos megaeventos para crianças e
adolescentes e para a garantia dos direitos humanos desse segmento.
Objetivos
Específicos: 1. Qualificar os participantes acerca das categorias conceituais e marco
legal que envolve o tema das violências contra crianças e adolescentes e o ato
infracional cometido por adolescentes.
2. Refletir sobre o contexto do megaevento
esportivo Copa do Mundo 2014 e suas relações com as situações envolvendo a violência
sexual contra crianças e adolescentes, a exploração do trabalho infantil e o ato
infracional cometido por adolescentes.
3. Aprofundar a discussão acerca da questão
de gênero e as implicações para o
debate sobre a exploração sexual de crianças e
adolescentes. 4. Socializar experiências e propostas de proteção social de crianças e
adolescentes no contexto de megaeventos.
Resumo
O Curso de Extensão tem por objetivo atualizar o conhecimento sobre os impactos sociais dos
megaeventos para crianças e adolescentes e para a garantia dos direitos humanos desse segmento. A
violência praticada contra criança e adolescente se expressa de várias formas sendo as mais conhecidas e
estudadas a violência física, psicológica, negligência, violência sexual e também a exploração do trabalho
infantil. A relevância do Curso de Extensão apresentado está em proporcionar oportunidade para o
aprofundamento e atualização conceitual dos participantes sobre as violências contra crianças e
adolescentes e o ato infracional cometido por adolescentes, ao tempo em que articulará tais temas com o
contexto do megaevento esportivo Copa do Mundo 2014. Outro aspecto importante é a abertura da
discussão acerca da questão de gênero e suas implicações no debate sobre a exploração sexual de crianças
e adolescentes. O curso ainda se apresenta como uma oportunidade para qualificar a atuação de técnicos
das secretarias municipais que atuam diretamente nas políticas públicas que tratam da questão das
violências contra crianças e adolescentes, proporcionando um melhor atendimento dessa população nos
serviços públicos. O conteúdo do Curso será trabalhado em um total de 60 horas aula. Sendo que a
primeira sessão será uma aula inaugural do Curso, com quatro horas e as demais sete sessões terão oito
horas cada.

