
Formação à Distância – Direitos da Pessoa Idosa 

 

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC, em parceria com o 

Governo Federal/Ministério de Direitos Humanos, promoverão no segundo semestre de 

2017 o curso “Formação à Distância e Telepresencial – Direitos da Pessoa Idosa”, 

conforme segue:  

 Objetivo: Fortalecer a rede de proteção, o monitoramento e o fortalecimento das 

políticas públicas direcionadas à pessoa idosa, por meio da formação de 

gestores, lideranças comunitárias idosas e membros dos conselhos de direitos da 

Pessoa Idosa. 

 Conteúdo: temas no âmbito da proteção, promoção e reparação dos direitos das 

Pessoas Idosas. 

 Público: 600 (seiscentos) membros dos conselhos de direitos da pessoa idosa e 

lideranças comunitárias. As vagas devem ser preenchidas apenas por membros 

de Conselhos de Direitos da temática Pessoa Idosa e por lideranças comunitárias 

que atuam na pauta Pessoa Idosa.  

 Instituição parceira: Fundação João Pinheiro. 

 Modalidade: formação à distância, via Plataforma Moodle e telepresencial via 

Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais - UAITECs. 

 Carga horária: 118 horas (72 horas formação à distância e 46 horas formação 

telepresencial). 

 Período de realização: segundo semestre de 2017. 

 Inscrições:  

As inscrições devem ser realizadas pelo link: 

http://200.198.9.103/sisepdh/ficha_inscricao/fichas/ctlVerifInscrAcoesRealiz/ctlVer

ifInscrAcoesRealiz.php 

O código da capacitação é SEDPAC317 (tudo maiúsculo). 

Maiores informações, entre em contato com a Coordenadoria da Pessoa Idosa de 

Minas Gerais: 3916-7999 

 

 

 PROGRAMAÇÃO DA FORMAÇÃO: 

http://200.198.9.103/sisepdh/ficha_inscricao/fichas/ctlVerifInscrAcoesRealiz/ctlVerifInscrAcoesRealiz.php
http://200.198.9.103/sisepdh/ficha_inscricao/fichas/ctlVerifInscrAcoesRealiz/ctlVerifInscrAcoesRealiz.php


 

 FORMAÇÃO À DISTÂNCIA via Plataforma Moodle (72 horas): 

 

a) Tema: PNDH III 

 Carga horária: 16 horas. 

 Conteúdo: 

Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e sociedade civil 

- Diretriz 1 - Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento 

de fortalecimento da democracia participativa 

- Diretriz 2 - Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal das 

políticas públicas e de interação democrática 

Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos Eixo Orientador III: 

Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades 

- Diretriz 09 -Combate as desigualdades estruturais; 

- Diretriz 10 - Objetivo estratégico III: Valorização da pessoa idosa e promoção de 

sua participação na sociedade; 

Objetivo Estratégico IV – Promoção e proteção dos direitos das pessoas com 

deficiência e garantia da acessibilidade igualitária;  

Objetivo Estratégico V – Garantia do respeito à livre orientação sexual identidade de 

gênero; 

Objetivo Estratégico VI – Respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia 

da laicidade do estado. 

Eixo Orientador IV: Segurança pública, Acesso à justiça e Combate à Violência 

- Diretriz 13 - Objetivo estratégico V: Redução da violência motivada por diferenças 

de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade. 

 

b) Tema: Plano de ação internacional para o envelhecimento. 

 Carga horária: 08 horas. 

 Conteúdo: Abordar todos os artigos. 

c) Tema: Política Nacional do Idoso – PNI e Estatuto do Idoso. 

 Carga horária: 16 horas. 

 Conteúdo: Abordar todos os artigos. 

 



d) Tema: Empoderamento e Protagonismo da pessoa idosa. 

 Carga horária: 08 horas. 

 Conteúdo: 

- Convivência familiar e comunitária; 

- Convivência Intergeracional; 

- Exercício da cidadania e autonomia da pessoa idosa. 

 

e) Tema: Violência Contra à pessoa idosa e políticas de proteção. 

 Carga horária: 08 horas. 

 Conteúdo: 

- Manual de Enfrentamento a violência contra a pessoa idosa 

- Campanha Nacional de enfrentamento a violência contra a pessoa idosa; 

- Disque Direitos Humanos; 

- Rede de atendimento a pessoa idosa vitima de violência. 

 

f) Tema: Marco regulatório da Sociedade civil e a participação social da pessoa 

idosa. 

 Carga horária: 08 horas. 

 Conteúdo: 

- Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014; 

- Decreto 8.243 de 23 de Maio de 2014; 

- Decreto 8.244 de 23 de Maio de 2014. 

 

g) Tema: Avaliação e Monitoramento. 

 Carga horária: 08 horas. 

 Conteúdo: 

- Construção metodológica do processo de avaliação periódica de resultados; 

- Construção metodológica do processo de avaliação final ou de impacto. 

 

 FORMAÇÃO TELEPRESENCIAL (46 horas): 

 

a) Tema: O Papel do Conselho na sociedade. 

 Carga horária: 08 horas. 



 Conteúdo:  

- Histórico da Formação dos Conselhos; 

- Criação, finalidade, competências, estrutura básica, Regimento Interno (Guia: Quer 

um Conselho); 

- Regimento interno; 

- Fundo do Idoso; 

- Gestão da política do idoso. 

 

b) Tema: Envelhecimento Populacional. 

 Carga horária: 06 horas. 

 Conteúdo:  

- Aspectos sócio demográficos no Brasil; 

- Teoria do envelhecimento; 

- Alterações fisiológicas e capacidade funcional. 

 

c) Tema: Políticas Públicas, ações e programas com foco na pessoa idosa. 

 Carga horária: 16 horas. 

 Conteúdo:  

- Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo; 

- Saúde da Pessoa Idosa; 

- Transporte e a pessoa idosa; 

- Habitação e a população idosa; 

- Educação e envelhecimento; 

- Inclusão digital para pessoas idosas; 

- Esporte e laser no envelhecimento; 

- Cultura e envelhecimento. 

 

d) Tema: Cuidador da pessoa Idosa. 

Carga horária: 08 horas. 

Conteúdo: 

- Profissão de cuidador do Idoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Legislação); 

- O papel do cuidador no cotidiano da pessoa idosa; 



- Aspectos referenciais do cuidador familiar da pessoa idosa; 

- Quem cuida de quem cuida; 

- Capacitação do cuidador da pessoa idosa; 

- Evoluir para uma política de cuidado da pessoa idosa, princípios dos debates em 

curso. 

 

e) Tema: SICONV 

 Carga horária: 08 horas. 

 Conteúdo:  

- Orientações de Navegação; 

Sensibilização/Contextualização; 

- Credenciamento de Proponentes; 

- Cadastramento de Proponentes; 

- Inclusão e Envio de Propostas; 

- Licitações, Contrato; 

 - Documento de Liquidação; 

- Pagamento, Ingresso de Recursos e Relatórios. 

 


