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I. RELATÓRIO
O curso de extensão Águas Lindas que Protege ofereceu 50 vagas para
profissionais de órgãos governamentais e não-governamentais que atuem em
órgãos da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente de Águas Lindas de
Goiás, tais como profissionais da saúde, educação, assistência social, segurança
pública, conselheiros tutelares e demais atuantes e interessados na área.
A seleção ocorreu a partir das informações apresentadas na ficha de inscrição do
candidato, com base nos seguintes critérios de avaliação de natureza classificatória:
a) preenchimento completo do formulário de inscrição, valendo 10 pontos e peso 1;
b) nível de escolaridade, valendo 10 pontos e peso 1; c) atividade profissional ou
comunitária com potencial para tornar-se multiplicador dos debates propostos,
valendo10 pontos e peso 2; d) atividade profissional ou comunitária com potencial
para implementar o projeto de forma articulada com a Rede de Proteção da Criança
e do Adolescente, valendo 10 pontos e peso 2; e) objetividade e clareza na
elaboraçao da justificativa da candidatura, valendo 10 pontos e peso 2; f) motivos
que levaram a se interessar pelo curso, valendo 10 pontos e peso 2. O sistema
registrou 51 inscrições, quais das foram selecionados 48, pois duas inscrições eram
repetidas em virtude de problemas no sistema.
O curso teve como objetivo geral contribuir para a formação continuada dos
profissionais do IFG (profissionais da equipe organizadora do Projeto Águas Lindas
que Protege) e da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente (profissionais da
saúde, educação, assistência social, segurança pública, conselhos tutelares) do
município de Águas Lindas de Goiás na área de promoção, defesa, garantia e
reparação de direitos de crianças e adolescentes.
Em relação ao público externo, todos os concluintes afirmaram, no formulário de
avaliação, que o curso contribuiu para sua formação. Entretanto, dos 50 inscritos,
apenas 19 concluíram o curso. Percebeu-se uma queda significativa no número de
participantes durante o retorno das atividades após o movimento grevista, que
interromperam as atividades do curso.
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Pontos fortes do curso foram o debate crítico sobre as políticas públicas, a formação
continuada dos profissionais, o fortalecimento da articulação entre o IFG e a
comunidade, bem como a implementação de projetos intersetoriais.
O resultado desse projeto foi a consolidação da rede para acompanhamento das
crianças e adolescentes atendidas pelos órgãos da rede de proteção do município.

II. VOTO DO RELATOR
O projeto de extensão Águas Lindas que Protege teve seu objetivo alcançado e
proporcionou aos participantes momentos de reflexão e discussão sobre as políticas
de promoção, defesa e garantia de crianças e adolescentes do município de Águas
Lindas de Goiás. Além disso, contribuiu para a formação dos participantes e da
implementação e consolidação de projetos intersetoriais no município de Águas
Lindas de Goiás. Esse projeto deixou um ‘legado’ para o município de Águas Lindas
que foi a consolidação da Rede de Proteção a criança e o adolescente, que é
fundamental para a implementação de políticas públicas e de ações sociais.
Diante do exposto, essa gerência aprova o relatório final e encaminha para que o
Conselho Departamental emita parecer favorável ou desfavorável.

III. DECISÃO DO CONSELHO
O conselho decidiu por unanimidade acompanhar o voto do relator, aprovando o
relatório de finalização do Projeto de Extensão Águas Lindas que Protege.

Águas Lindas de Goiás, 14 de março de 2018.
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