
REUNIÃO - 10 de agosto, às 18h

PRESENTES: Bárbara, Celia, Denise, Diego, Gabriela, Lia, Maria Rita, Michele Tjioe,
Raquel, Tiago.

-Estratégias para disseminação da cartilha
Divulgação nas redes
Envio por email institucional
Divulgação dos eventos e palestras
Gravação de vídeo - Thiago com o texto da abertura
Inserir link na bio da comissão
Divulgação

-Status revisão de artigos para livro
Artigos em revisão
Envio para ESASP até 20 de agosto
Evento de lançamento, provavelmente em outubro

-Status chamada de artigos acadêmicos
16 artigos recebidos, 5 aprovados, 1 reprovado
Realização de oficina para produção de artigos para autores
Ana Freitas comunicou

-Congresso 30 anos do ECA
Requisitos: moderador e quatro palestrantes, observando representatividade e equidade de
gênero e raça; 2h de duração, das 18h30 às 20h30
Temas de interesse elencados:
Direito à cidade: saneamento, direito ambiental, ocupação, municipalização de atendimento
- Thiago e Denise
Trabalho infantil e aprendizagem - Gabi, Ingrid, Pri
Sistema socioeducativo: Ana f, May, Beatriz, Michele t
Desigualdades - Thaís
Desenvolvimento infantil: educação, MLPI, desenvolvimento infantil, violência - Lia e Ana T
Evitar semana de 19 a 23 de outubro
RESPOSTAS ATÉ 31, PARA

-Fluxo para realização de eventos online
Buscar a realização de eventos mensais



Para submeter proposta, basta indicar tema, sugestões de horários e palestrantes com
nome, OAB, contatos e mini CV

-Organização da comissão
Preencher cadastro com Info dos membros
Contribuir com relatório de atividades (eventos, atividades, publicações)
Nomeações pendentes - Ana Freitas e Beatriz Luciano

-Informes Comunicação
Aumento de seguidores e engajamento
Reiteração do fluxo para publicação de conteúdos

-Informes Denise do GT Fundos
Reunião inicial realizada
Próxima reunião em 20 de outubro

-Arquivo CERCA
Denise irá retomar contato com arquivo público e Carmen
RE

-Honorários
Envio de consulta a Mônica da comissão de adoção
Reunião temática com comissões

-Informes Diego
Afastamento da Comissão em decorrência de candidatura como vereador nas eleições
municipais de Piracicaba


