
                              Data: 01/08/2017

CÉLULA DE DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE - CDA

COMUNICADO Nº 01/17

Considerando  que  para  a  implementação  o  Sistema  Único  de  Assistência  Social  há  a  necessidade  de  qualificação 

permanente dos atores sociais que executam a Política de Assistência Social, e que uma das competências da Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento Social é a capacitação. 

A Secretaria perseguindo seu objetivo precípuo, vem desenvolver um plano de capacitação continuada através da Célula 

de Diversidade e Acessibilidade da Coordenação da Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional. Para 

tanto, vem realizando capacitações sobre questões relativas a diversidade humana e define assim o calendário de seus 

eventos programados para o 2º semestre do ano em curso. 

Destaca-se que os temas versarão sobre a Diversidade Humana na Proteção Social Básica no intuito de apoiar o poder 

público municipal e a rede socioassistencial, no atendimento aos segmentos de maior vulnerabilidade e risco social como 

Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, Gênero, Igualdade Racial.

Diante do exposto, a Célula de Diversidade e Acessibilidade - CDA cumprindo sua função de qualificação vêm divulgar as 

datas planejadas para a realização do calendário acima mencionados.



• CAPACITAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – O ENFOQUE  SOCIAL. 

Módulo I- Desafio Familiares e Sociais  - 25 de julho/2017 das 8 h as 12 h00 min;
Módulo II- Autonomia e Inclusão Social – 17/agosto/2017 das 8 h as 12 h00 min; 
Módulo III- Mercado de Trabalho e as Possibilidades de Inserção – 28/setembro/2017 das 8 h as 12 h00 min;
Módulo IV- Sexualidade – 20/outubro/2017 das 8 h as 12 h00 min;
Módulo V- Aposentadoria – 28/novembro/2017das 8 h as 12 h00 min.
Carga horária total: 20 horas/aula
Carga horária mínima para certificação: 16horas/aula
Local: auditório da STDS – avenida Soriano Albuquerque, 230 – bairro Joaquim Távora

• CAPACITAÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE HUMANA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB. 

Módulo I-  O Cuidador Familiar da Pessoa Idosa: troca de papéis na arte do cuidar. –  23/agosto/2017 das 8 h as 12 h00 
min;
Módulo II-  Igualdade de gênero – 13/setembro/2017 das 8 h as 12 h00 min; 
Módulo III- Politica da Igualdade  Racial  – 22/novembro/2017 das 8 h as 12 h00 min;
Módulo IV- – Politica da Igualdade  Racial  / a definir/2017 das 8 h as 12 h00 min;
Módulo V- Identidade de gênero  – /a definir/2017 das 8 h as 12 h00 min;
Carga horária total: 20 horas/aula
Carga horária mínima para certificação: 16horas/aula
Local: auditório da STDS – avenida Soriano Albuquerque, 230 – bairro Joaquim Távora

• CINE DEBATE  + 60  -  ENVELHECER NA 7ª ARTE.

Período:  02 a 06/10/2017 das 8 h as 12 h00 min
Carga horária total: 20 horas/aula
Carga horária mínima para certificação:  16horas/aula
Orientação:  apresente sua inscrição na CDA e receba o ingresso para o Cine Debate com direito a pipoca.



Local: auditório da STDS – avenida Soriano Albuquerque, 230 – bairro Joaquim Távora

Outrossim esclarecemos que as inscrições deverão ser impreterivelmente efetivadas no sítio eletrônico da STDS como 

forma de garantir de sua inscrição. Como se segue http://www11.stds.ce.gov.br/insWeb/cadastroExterno.jsf. 

VAGAS LIMITADAS.

• CAPACITAÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE HUMANA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Carga horária total: 32 horas/aula
Carga horária mínima para certificação:  26 horas/aula
Local:   Conforme demanda formalizada pelas gestões municipais estamos priorizando o momento apenas os municípios 
que compõem a região metropolitana de Fortaleza.

CONTATO 
*Telefonico: 3101 4554
** e-mail:  diversidade_stds@hotmail.com

RECOMENDAÇÕES
Visite o sítio da STDS: http://www.stds.ce.gov.br/
Portal Inclusivo: http://www.portalinclusivo.ce.gov.br/
Outras indicações de filmes: http://www.portalinclusivo.ce.gov.br/index.php/biblioteca-virtual/filmes

mailto:diversidade_stds@hotmail.com

