
 

MOC participará em Brasília da 10ª Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
 

Acontecerá em Brasília, de 24 a 27 de abril deste, a 10ª 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que 

será um espaço de construção de propostas, cujos 
desdobramentos deverão ser incorporados às diretrizes da política 

nacional de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente.  

 
A Conferência traz como tema “Política e Plano Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - Fortalecendo os 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente”, reunirá 

convidados, observadores e 1187 delegados(as) eleitos(as), dentre 
elas a coordenadora Vera Carneiro, do Programa de Educação do 

Campo Contextualizada do Movimento de Organização Comunitária 

(MOC) que junto à técnica Daiane Santos, representará a 
instituição no evento. 

 
O encontro tem por objetivo consolidar as iniciativas em torno da 

execução dos planos e políticas já existentes, estabelecer e 
integrar políticas ao planejamento público em uma perspectiva de 

dez anos. Toda a programação, documentos e outras informações 
importantes, estão disponíveis no site da Secretaria Nacional dos 

Direitos Humanos. 
 

A 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente contará com a cobertura educomunicativa feita por 

adolescentes que realizaram suas produções midiáticas nas etapas 
estaduais.  A ideia nasceu em 2009/2010 no processo de 

preparação para a 9ª CNDCA, e sua continuidade saiu como 

proposta da etapa nacional daquele ano.  
 

 
SERVIÇO 

O QUE: 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

QUANDO: 24 a 27 de abril de 2016 
ONDE: Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília 

 
INFORMAÇÕES:  

Vera Carneiro 
Coordenadora do Programa de Educação do Campo (PECONTE), do 

MOC 
Fones: (75) 99179-7798 ou (75) 3322-4430 
Maria José Esteves 

Programa de Comunicação do MOC 
Fones: (75) 3322-4444 ou (75) 3322-4428 

 
Programação, documentos e outras informações importantes 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/conferenciasdh/10a-conferencia-
nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente 
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