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1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO 
DEZEMBRO/2017  



AGENDA 

ATIVIDADES FORMATIVAS 
 DEZEMBRO/2017 



OS NÚMEROS DO SELO UNICEF  
EDIÇÃO 2017-2020  

 1. 902 municípios inscritos 

 1.279 no Semiárido 

 623 na Amazônia 

 

 CE /PI/RN – 513 municípios  

 CE – 176 de 184 

 PI – 181 de 224  

 RN – 156 de 167  



O QUE É O SELO UNICEF  
EDIÇÃO 2017-2020  

É uma iniciativa do UNICEF para:  

 Redução das desigualdades  

 Garantia dos direitos das crianças  
e dos adolescentes 

Marco Legal 

 Convenção sobre os Direitos da 
Criança (CDC) 

 Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) 

 



OBJETIVOS 

Fortalecer as políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência 

 Qualificar as políticas de promoção, defesa e garantia dos direitos de crianças 
e adolescentes 

 Incentivar o desenvolvimento de políticas intersetoriais para garantir direitos 
de meninos e meninas 

 Promover a gestão por resultado 
 

Desenvolver capacidades dos gestores municipais 

 Equipes municipais qualificadas para trabalharem de maneira coordenada e 
com foco nos resultados  

 

Estimular a mobilização social e a participação dos adolescentes 

 Sociedade civil e adolescentes ativamente participando de todas as etapas do 
Selo 



1. Resultados sistêmicos 
 Trabalhar de modo intersetorial para a redução das 
desigualdades e garantia dos direitos 

2. Impacto social 
Monitorar e avaliar os resultados 

3. Participação de todos 
Institucionalizar e fomentar mecanismos de 
participação 

METODOLOGIA 



METODOLOGIA 

OBJETIVOS 
RESULTADOS  
SISTÊMICOS 

IMPACTO SOCIAL 

• Políticas especializadas 
para a inclusão 

• Políticas sociais de 
qualidade para os mais 
vulneráveis 

•  Proteção contra formas 
extremas de violência 

• Engajamento e 
participação cidadã 

17 resultados 
• 12 a realizar 
• 5 obrigatórios 
• 7 livre escolha 

11 indicadores 
• Melhoria em 7 

MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 
• CMDCA e Conselho Tutelar 
• Núcleo de Cidadania dos Adolescentes 
• 2 Fóruns comunitários 
• 1 Reunião intermediária 

Participação democrática 



 
 
CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS 
PARA A PARTICIPAÇÃO 
 
  Manter o CMDCA e 

Conselho Tutelar em 
funcionamento 

 

 Realizar os dois Fóruns 
Comunitários e a reunião 
intermediária 

 

 Criar ou fortalecer os 
núcleos de Cidadania de 
Adolescentes 



1º Fórum Comunitário 
Reunião Intermediária de Acompanhamento 
2º Fórum Comunitário 



PRIMEIRO FÓRUM COMUNITÁRIO 

A ser realizado no primeiro semestre de 2018 

 
 Apresenta o(a) articulador(a), a Comissão Intersetorial pelos 

Direitos da Infância e Adolescência e o(a) mobilizador(a) de 
adolescentes e jovens 

 Realiza uma análise sobre a situação da infância e da adolescência 
no município, com base nos indicadores oficiais e no diagnóstico 
participativo  

 A partir das informações analisadas no Fórum, elabora o Plano 
Municipal de Ação 



REUNIÃO INTERMEDIÁRIA 

1º semestre de 2019 

 

Será destinada ao monitoramento das 
ações e resultados do Selo UNICEF no 
município 

 

Momento de reflexão dos atores 
envolvidos sobre a implementação do 
Selo UNICEF 



SEGUNDO FÓRUM COMUNITÁRIO 

Até abril de 2020 
 

Compara a situação do município entre o 
1º e o 2º Fórum 

 

Referência: reflexão produzida na 
Reunião Intermediária de 
Acompanhamento 
 



Ação central: criação de núcleos de Cidadania de 
Adolescentes 

 

O que é o NUCA e como criá-lo?  

 

Grupo composto por, no mínimo, 16 adolescentes (8 meninas e 8 
meninos) que se organizam em rede, discutem questões 
importantes para o seu desenvolvimento, implementam ações e 
levam suas reivindicações à gestão pública municipal 
 

PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES 



ATIVIDADES DO NUCA 

O UNICEF propõe oito desafios: 
 

1. Esporte para o desenvolvimento 

2. Alimentação saudável e redução da obesidade 

3. Lei da Aprendizagem 

4. #InternetSemVacilo – Segurança na Internet 

5. #PartiuMudar – Educação para a Cidadania Democrática * 

6. Fora da Escola não Pode – Inclusão escolar 

7. Saúde sexual e reprodutiva 

8. Enfrentamento ao racismo e à desigualdade de gênero 
 * obrigatório 



RESULTADOS SISTÊMICOS  
E AÇÕES DE VALIDAÇÃO 

 17 resultados sistêmicos - mudanças geradas no 
âmbito das políticas públicas municipais 

 Ações de validação - mudanças esperadas na 
estruturação, acesso e qualidade das políticas 
públicas. Incluem programas intersetoriais, leis 
municipais e ações continuadas que se insiram e 
se consolidem nos municípios 



OS 17 RESULTADOS SISTÊMICOS 

Programas e políticas de 
inclusão social de famílias 

vulneráveis funcionando no 
município 

3 Registro civil de nascimento 
assegurado a todas as crianças e 

adolescentes 

1 Programa de busca ativa, 
inclusão e acompanhamento 

de crianças e adolescentes 
 na escola implementado 

2 

Programas de melhoria do estado 
nutricional das crianças e 

adolescentes, incluindo a promoção  
do aleitamento materno e  

alimentação saudável, implementados 

4 Acesso ao pré-natal 
garantido segundo os 
critérios de qualidade 

do Ministério da Saúde 

5 Serviços de referência para a 
atenção à saúde do adolescente em 

funcionamento de acordo com os 
parâmetros do Ministério da Saúde 

6 

Ações de promoção de direitos sexuais 
e reprodutivos e prevenção das 

IST/Aids voltadas para adolescentes  
e jovens implementadas 

7 Estratégia para redução 
da distorção idade-série 

implementada 

8 

Sistema de proteção 
social básica fortalecido 

no município 

11 Acesso ao esporte educacional, 
seguro e inclusivo garantido a todas 

as crianças e adolescentes do 
município 

12 

Situações de violência e 
trabalho infantil 

prevenidas e notificadas 
no município 

14 Serviços de 
atendimento 

socioeducativo  
em meio aberto 

disponíveis no 
município e 

alimentando os 
cadastros nacionais 

15 Ações 
multissetoriais de 

proteção ao  
direito à vida  

dos adolescentes  
e contra a violência 
implementadas no 

município 

16 

Mecanismos de escuta e participação da sociedade 
(especialmente de crianças e adolescentes) na elaboração  

e controle social de políticas públicas institucionalizados 

17 

Estratégia de promoção da 
Igualdade Racial implementada 

na rede escolar municipal 

9 

Primeira Infância valorizada como 
prioridade na agenda de políticas 

públicas do município 

10 

Serviços integrados de 
atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência 
ofertados no município 

13 

OBRIGATÓRIOS 



TABELA DE RESULTADOS SISTÊMICOS 



AÇÕES DE VALIDAÇÃO 











ALCANÇANDO RESULTADOS 
SISTÊMICOS 

• Atividades formativas (presenciais e à distância) para 
apoiar os municípios na qualificação das políticas 
públicas 

• Os encontros abordarão temas relacionados ao Selo 
UNICEF e ao fortalecimento da gestão municipal 

• Participantes: articuladores(as), secretários(as) e 
técnicos(as) municipais, CMDCA e NUCA 



 
PROCESSO AVALIATIVO 
 

DOIS EIXOS: 

 
1) RESULTADOS SISTÊMICOS 

 

2) IMPACTO SOCIAL  
 



PONTUAÇÃO NO EIXO DE  
RESULTADOS SISTÊMICOS 

Municípios são pontuados por 
cada resultado sistêmico 
desenvolvido e comprovado, de 
acordo com os critérios definidos 
pelo UNICEF  

 

www.selounicef.org.br 

http://www.selounicef.org.br/


INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL 



 
 
PONTUAÇÃO NO EIXO  
DE IMPACTO SOCIAL 
 
 Duas condições para garantir a pontuação: 

 Indicadores não tenham piorado entre o ano inicial e o ano final 

 Resultado deve ser igual ou melhor do que a média do grupo no 
ano final 

 

Pontuação especial: 

Os 15% dos municípios que mais avançaram em cada grupo são 
pontuados independentemente do cumprimento das condições 
 



 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 



Pontuação: marcada pelas cores verde e vermelha nos 
dois eixos 
 

Verde 

Situação ou desempenho municipal igual ou melhor que a 
média do grupo de avaliação, ou que o município realizou uma 
atividade e obteve resultados positivos. Ganha ponto. 

 

Vermelho  

Situação ou desempenho municipal pior que a média do grupo 
de avaliação 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 



Dentre os 17 RESULTADOS SISTÊMICOS propostos, é preciso que o 
município pontue pelo menos em 12: 

 5 resultados obrigatórios 

 7 resultados de livre escolha, a serem definidos pelo 
município a partir do diagnóstico e previstos no Plano de 
Ação 

 

Dentre os 11 INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL, o município deve 
pontuar em 7 deles 

PARA CONQUISTAR O SELO 



PLATAFORMAS VIRTUAIS 

Ferramentas de trabalho e comunicação: 

 Troca de experiências entre municípios e estados 

 Acompanhamento da implementação do Selo 

 Solucionar dúvidas e orientar os municípios 

 Proporcionar o envio de materiais comprobatórios 

 Disponibilizar os resultados da edição do Selo 



COMO PREPARAR O MUNICÍPIO 

 

1. Criar a Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e 
Adolescência 

 

2. Apresentar o Selo aos membros da Prefeitura e dos 
Conselhos Municipais Setoriais 

 

3. Escolha do(a) mobilizador(a) de adolescentes e jovens 

 

4. Implementar o núcleo de Cidadania de Adolescentes 

 



COMISSÃO INTERSETORIAL  
 

• A função é garantir que os 
direitos das crianças e 
adolescentes sejam um 
compromisso de toda a 
sociedade, e não apenas da 
administração municipal 
(prefeitura e algumas secretarias) 

 

• Deve incluir a forte participação 
de vários setores da sociedade 



O(A) ARTICULADOR(A) MUNICIPAL 

Coordenar as ações do Selo UNICEF 

no município 

Ser referência na gestão de políticas 

públicas para a infância e a 

adolescência 

Ter capacidade de articulação junto 

às secretarias, CMDCA e outros 

conselhos setoriais, às organizações 

da sociedade civil e à iniciativa 

privada 

 

 



O(A) MOBILIZADOR(A) DE  
ADOLESCENTES E JOVENS 

 Identifica, mobiliza e estimula 
adolescentes para a criação dos 
núcleos 

 Apoia o desenvolvimento das ações 
dos NUCAs 

 Dialoga com as redes, movimentos e 
grupos de adolescentes e jovens do 
município 

 

 

• Experiência de 
mobilização de 
adolescentes e jovens 
 

• Desejável idade até 29 
anos 
 

• Habilidade de 
comunicação, uso e 
acesso às redes sociais 
de adolescentes e 
jovens 

RECOMENDA-SE 



 
 
 
CERTIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
 
 
 Será realizada em 2020 
 

Os municípios certificados receberão um troféu, um certificado e a 
autorização para utilizar a logomarca do Selo UNICEF 

 

O articulador(a), o(a) mobilizador(a) de adolescentes e jovens e o 
CMDCA, por meio de um(a) representante, também recebem um 
certificado de reconhecimento 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Help Desk – Assessoria técnica à distância   

Caminhos do Selo UNICEF ed.2017-2020 

• Lançamento 

•  Adesão 

• 1º Encontro de 
Capacitação 
(presencial) 

2017 

•2º Encontro 
capacitação 
(presencial) 

• Linha de Base 

•1 Fórum 
Comunitário 

•Plataforma 
Crescendo Juntos 

2018 

2019 

• 2 FC 

•  Avaliação 

• Certificação 
 

 

 

 

 

2020 

Capacitações  e Ensino  à Distância (EAD) 

• 3ª Capacitação  

• Linha de Base ½ 
período  
• Reunião 
Intermediaria 
• 4ª Capacitação 

Implementação das ações de validação, incluindo as atividades do NUCA 

Articuladores 
1.Comissão Intersetorial 
2.NUCA 
3.Preparação do 
Diagnóstico 



 

“Os municípios certificados pelo Selo UNICEF passam 
a fazer parte de um grupo de municípios reconhecidos 
internacionalmente pelo UNICEF por seus avanços em 
favor da infância e adolescência” 
 

Florence Bauer 
Representante do UNICEF no Brasil 



 
 
 
CONTATO 
 
 
 
 
 

 ESCRITÓRIO ZONAL DO UNICEF  EM FORTALEZA 
 

- fortaleza@unicef.org  
- (85) 3306-5700 
 

APDMCE 
 

 -  LUCIANA MARINHO – (85) – 99129-7839/ lucianampe@hotmail.com (HELP DESK); 

- AMÉLIA PRUDENTE  -   (85) 99603-8179 – SECRETÁRIA EXECUTIVA   
- MARCELHA MELO -  (85) 9754-2600  - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICO  
- EVA CRISTIANE – (85) 99912-0222 – ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  
 -  FIXO APDMCE -  (85) 3271-2052/ apdmce@apdmce.com.br 

mailto:fortaleza@unicef.org
mailto:fortaleza@unicef.org
mailto:fortaleza@unicef.org
mailto:lucianampe@hotmail.com
mailto:apdmce@apdmce.com.br
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Realização: 

Parceria Estratégica: 

Parcerias no Semiárido: 

Parcerias na Amazônia: 

Parceria técnica: 


