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IMAS entrega 1º Relatório de Monitoramento de Dados ao FNDCA 

O Instituto Marista de Assistência 

Social (IMAS) entregou no mês de 

novembro de 2011, ao Fórum Na-

cional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - FNDCA, o 1º Relató-

rio de Monitoramento de Direitos 

da Criança e do Adolescente Base-

ado em Dados Estatísticos. O IMAS 

é um dos parceiros que assumiu a 

elaboração do documento. O FND-

CA compreende que o Brasil regis-

tra uma necessidade história de sistema de informações de dados a fim de nor-

tear o monitoramento com o enfoque nos Direitos da criança e do adolescente. 

Neste sentido, foi implementado o "Projeto de Monitoramento de Direitos da 

Infância e Adolescência, baseado em dados estatísticos", pautado na experiên-

cia consolidada no “Guia Metodológico para a Construção de um Sistema de In-

dicadores sobre a Infância“, da Fundación Annie E. Casey (AECF) em parceria 

com a REDIN (Red Los Derechos de la Infancia en México), publicação produzida 

com o apoio da Rede Marista de Solidariedade. O Projeto ganhou concretude 

com o apoio de relevantes parceiros que acreditaram na sua importância e ne-

cessidade. O Comitê Gestor do Projeto de Monitoramento é composto pelas En-

tidades que representam o Secretariado do Fórum Nacional DCA, as Aldeias In-

fantis S.O.S. do Brasil; a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de 

Justiça da Infância e da Juventude – ABMP; o Conselho Federal de Serviço Social 

– CFESS; a União Catarinense de Educação – UCE e pelas Organizações apoiado-

ras e incentivadoras do projeto, a Rede Marista de Solidariedade; o Conselho 

Federal de Psicologia - CFP; a Kindernothilfe – KNH; a PLAN Internacional - Bra-

sil e a Visão Mundial. O referencial metodológico, utilizado na execução do pro-

jeto, está orientado no sentido de realização do diagnóstico da situação da in-

fância e adolescência, por meio da compilação de dados dispersos, de diferen-

tes tipos e períodos, concernentes as diversas áreas estreitamente relacionadas 

com a temática. Uma vez sistematizados e a partir da seleção dos aspectos con-

siderados relevantes e prioritários é possível realizar o monitoramento por meio 

de medições, caracterizações, séries históricas e análise dos dados e informa-

ções presentes no relatório. O documento contempla 74 indicadores distribuí-

dos em nove dimensões: Demografia, Cidadania, Saúde, Educação, Habitação, 

Economia, Justiça, Participação e Legislação.  

Acesse na íntegra o 1º Relatório de Monitoramento de Dados da Infância e 
Adolescência Brasileira. 

http://marista.edu.br/social/files/2011/11/Relatorio_FNDCA_FINAL_WEB.pdf  
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       Foto: capa do relatório  de monitoramento 
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De 10 a 12 de novembro de 2011 aconteceu, em Brasília, a 

XVII Assembléia Ordinária da Sociedade Brasileira de Defe-
sa da Criança e do Adolescente – Fórum Nacional DCA. Na 
ocasião, foi lançado oficialmente o novo site do FNDCA, no 
endereço: forumdca.org.br/ http://incates.org.br/. Por 
meio do Portal é possível acessar na íntegra o conteúdo do 
Relatório de Monitoramento de Direitos da Criança e do 
Adolescente, baseado em dados estatísticos. Outra pauta 
da Assembléia foi a apresentação da prestação de contas 
da gestão 2010/2011 do FNDCA que elencou como pontos 
relevantes: a realização do II Encontro de Adolescentes do 
FNDCA, realizado em Mendes/RJ, a promoção de 5 seminá-
rios regionais, “Sujeitos Políticos em movimento: incidên-
cia na construção do Plano Decenal e consolidação da Polí-

tica Nacional DCA”; a realização da plenária de políticas públicas; a promoção de Oficinas de Monitora-
mento de Direitos da Criança e do Adolescente, oficinas realizadas com importante apoio da Rede Maris-
ta de Solidariedade e Visão Mundial.  
Carlos Nicodemos, do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, apresentou alguns pontos para 
reflexão acerca da gestão do FNDCA. Segundo ele, é preciso refletir sobre a incorporação do protagonis-
mo juvenil no espaço de Direitos e essa prática, segundo Nicodemos, deve ser norteadora para o traba-
lho do FNDCA. O representante do MNDH trouxe ainda a questão do marco regulatório das organizações 
da sociedade civil, uma vez que houve baixa incidência do FNDCA neste assunto, que vem sendo ampla-
mente debatido por diversas redes e grupos e que vai ter repercussões dentro do próprio FNDCA”, disse 
ele. Nicodemos afirmou por fim que a metodologia deste espaço “institucional” vai demarcar o método 
político a ser adotado na agenda da sociedade civil.  
Na assembléia aconteceu também a homologação de novas entidades filiadas, que passam a compor o 
colegiado do Fórum Nacional DCA, a saber: a Associação Paranaense de Cultura (APC), a Fundação Orsa 
e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDEST).  
A pauta final da Assembléia foi a eleição do novo Secretariado Nacional do FNDCA. Os candidatos foram: 
o CECRIA-Centro de Referência da Criança e do Adolescente, CFP- Conselho Federal de Psicologia; CNTE
-Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; CUT-Central única dos Trabalhadores; Plan 
Brasil e Visão Mundial.  
 
Após o processo de votação, o Fórum Nacional DCA contará, na gestão 2012/2013, com um novo Secre-
tariado: 

 
Já o Conselho Fiscal contará com os representantes das seguintes entidades:  

                             FNDCA elege novo secretariado e lança novo site  

                            Foto: FNDCA 
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Plan Brasil (48 votos); Visão Mundial (48 votos); CFP-Conselho Federal de Psicologia (47 votos) e a 
CUT-Central Única dos Trabalhadores (41 votos).  

Criança Segura (60 votos), Pastoral da Criança (59 votos) e a UGT – União Geral dos Trabalhado-
res – (60 votos).  
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