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O evento presencial ENAPA – Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção de 2020, que seria
sua vigésima quinta edição, foi adiado devido à pandemia da COVID-19 - dando lugar ao primeiro
encontro online.

1º ENAPA ONLINE - Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção
[ Inscrição ]
[ Programação ]
O evento presencial ENAPA – Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção de 2020, que
seria sua vigésima quinta edição, foi adiado devido à pandemia da COVID-19 - dando lugar ao
primeiro encontro online. É com grande satisfação que a Associação Nacional de Grupos de Apoio
à Adoção - ANGAAD apresenta o 1º ENAPA ONLINE! A Associação Nacional de Grupos de Apoio à
Adoção - ANGAAD, inscrita no CNPJ nº 03.503.317/0001-39, pessoa jurídica de direito privado,
filantrópica, cultural e assistencial, sem fins lucrativos, sediada na cidade de Uberlândia - MG e que
tem como missão promover a defesa à convivência familiar e comunitária de Crianças e
Adolescentes no Brasil diante as diretrizes apontadas no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) (art. 3º), vem por meio deste convidar afetivamente todos(as) a participarem do I ENAPA
ONLINE! Visto os inúmeros obstáculos que o atual cenário brasileiro se encontra inserido, em prol
da defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade, a ANGAAD
buscou se reinventar e trilhar novos caminhos! E por isto, o ENAPA de 2020 ACONTECERÁ SIM! E
desta vez, ONLINE! Serão dias repletos de conteúdo, uma grande oportunidade de aprendizado,
compartilhamento de experiências e acima de tudo de integração e fortalecimento da rede de
proteção à infância e juventude frente ao desafio de garantir o direito constitucional de convivência
familiar e comunitária a Crianças e Adolescentes em situação de acolhimento. O evento acontecerá
entre os dias 23 à 25 de maio de 2020 na modalidade On Line. Veja o convite especial para
Profissionais das Promotorias da Infância e Juventude, com acesso restrito aos membros do MPPR.
Em comemoração ao dia 25 de Maio, dia Nacional da Adoção, a ANGAAD vai disponibilizar três (3)
workshops simultâneos (Necessário inscrição para o Workshop), onde cada participante pode
escolher o workshop desejado, sendo eles: 1) Adoção: Critérios e Princípios para a Habilitação,
Preparação e Acompanhamento no Pós-Adoção com Betsy Smalley - Gerente de treinamento de
adoção e Acolhimento Familiar do Institute for Human Servies - Ohio/EUA. 2) Promovendo
Qualidade nas Interações Familiares com Lidia Weber - Doutora em Psicologia com pós-doutorado
em Família e Desenvolvimento. Professora e pesquisadora sênior da UFPR. 3) Preparando
Pretendentes à Adoção com o Aconchego, Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária de
Brasília/DF.
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» (24/05/2019) Idade, cor da pele e problemas de saúde diminuem as chances de adoção de
crianças e adolescentes que estão em entidades de acolhimento (Portal MPPR)
» (23/05/2019) ADOÇÃO - Governo vai lançar campanha de incentivo à adoção tardia
» (23/05/2018) ADOÇÃO - Lançamento oficial do aplicativo A.DOT
» (22/05/2018) MP NO RÁDIO - Adoção de crianças mais velhas e adolescentes é tema de
entrevista
» (20/11/2017) ADOÇÃO - Nota do IBDCRIA sobre o Estatuto da Adoção
» (20/11/2017) ADOÇÃO - Nota do IBDCRIA sobre o Estatuto da Adoção
» (17/11/2017) LEGISLAÇÃO - Adoção de crianças e adolescentes pode ganhar estatuto próprio
» (10/10/2016) ADOÇÃO - O melhor presente para uma criança é uma família
» (25/05/2016) ADOÇÃO - Decisões do STJ visam o melhor interesse da criança e do
adolescente
» (24/05/2016) ESTATÍSTICAS - Cai número de pretendentes à adoção que só querem crianças
brancas
» (23/05/2016) ADOÇÃO - Rio faz mutirão de adoção na semana do Dia das Mães
» (20/05/2016) ADOÇÃO - Opinião: Mães por adoção
» (19/05/2016) ADOÇÃO - Paraná tem 817 adolescentes e crianças à espera de uma família
» (08/04/2016) ADOÇÃO - Casais quebram barreiras com adoção tardia e de grupos de irmãos
» (22/03/2016) ADOÇÃO - Cresce número de adoções de crianças com doença ou deficiência
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