
PALESTRANTE 

Carlos José e Silva Fortes é Promotor de Justiça 

do Estado de Minas Gerais desde 1991; 

Especializado em Direito Penal; Curador da 

Infância e Juventude da Comarca de 

Divinópolis; Membro do Grupo de Apoio 

Técnico da CPI da Pedofilia desde abril de 

2008; Coordenador do movimento nacional 

“Todos contra a pedofilia”; Representante do 

Brasil, pelo Ministério Público de Minas Gerais 

no “Grupo de Trabajo Sudamericano de 

Interpol para combate aos crimes contra 

menores en América Del Sur” 

 

LOCAL 
 

Salão de Convenções da UFLA 

Data: 13 de março de 2015 

Horário: 14 horas 

 

 

 

               
 

REALIZAÇÃO 

Grupo de Pesquisa: Relações entre filosofia e 

educação para a sexualidade na contemporaneidade: 

a problemática da formação docente 

 

 APOIO 

Departamento de Direito - UFLA  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência 

 

 

 

 

UFLA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DED 

 

 

PALESTRA 

 

"TODOS CONTRA A PEDOFILIA" 

 

 
 

PALESTRANTE 
 

Carlos José e Silva Fortes (Casé) 
Promotor de Justiça do Estado de Minas 

 

 
 

Realização: Grupo de Pesquisa Relações entre filosofia e 

educação para a sexualidade na contemporaneidade: a 

problemática da formação docente 

 



TEMAS ABORDADOS 

O tema central é o combate e prevenção dos 

crimes ligados à pedofilia (abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes), e suas 

diversas implicações. 

Dr. Carlos Fortes falará sobre os trabalhos 

realizados pela CPI da Pedofilia do Senado 

Federal (abril/2008 a dezembro/2010), 

estatísticas sobre casos de violência sexual e 

crimes cibernéticos correlatos; 

Exemplos de casos estudados em diversos 

estados brasileiros;  

Informações sobre a prevenção e atendimento a 

casos de abuso, exploração sexual comercial; 

Informações sobre o uso e os crimes da 

internet, prevenção, grooming (assédio), 

pornografia infantil;  

Informações sobre pedofilia, pedófilo, 

definição, punição legislação correlata, com 

ênfase nas novas Leis (Lei 11.829/2008  - sobre 

pornografia infantil - ECA; e 12.015/2009 - 

sobre os crimes contra a dignidade sexual - 

Código Penal). 

Informações sobre a campanha “Todos contra a 

pedofilia.” 

 

PROJETO BORBULHANDO 
ENFRENTAMENTOS ÀS VIOLÊNCIAS SEXUAIS 

NAS INFÂNCIAS NO SUL DE MINAS GERAIS 

PROEXT/MEC/2015 

 

O referido projeto realizará formação técnica e 

política na temática das violências sexuais, para 

profissionais da Educação Infantil da rede pública 

municipal integrantes do Fórum Sul Mineiro de 

Educação Infantil e Conselheiros/Conselheiras 

Tutelares dos respectivos municípios. 

 

Um dos temas emergentes e urgentes nesse 

processo de formação continuada para docentes 

que atuam na Educação Infantil e nas Redes de 

Proteção é a violência sexual contra crianças. Esta 

violência está estreitamente relacionada com a 

sexualidade da criança. 

 

Em suas brincadeiras, nas relações com outras 

crianças e com adultos é possível que elas 

expressem sua sexualidade das maneiras mais 

diversas, distintas das vivências da sexualidade de 

adultos. Não existe receita que permita a 

educadores/as, pais, mães e demais adultos para 

mediarem as expressões das sexualidades das 

crianças. A medida de nossa responsabilidade 

será educar para as sexualidades contemplando 

também as possibilidades da auto proteção.  

 

Assim, o resultado esperado é debater o tema com 

as/os profissionais subsidiando-os/as nos 

processos educativos com as crianças. 

 

 

Período de Realização: Curso de formação 

realizado quinzenalmente às sextas-feiras, entre 

os meses de Março a Novembro/2015, no 

período da tarde (13h às 17h) na Universidade 

Federal de Lavras. 

. 

Participantes: Profissionais da Educação 

Infantil, Conselheiros e Conselheiras Tutelares 

das cidades que integram o Fórum Sul Mineiro 

de Educação Infantil – FSMEI.   

 

Vagas: Serão oferecidas um total de 100 vagas 

sendo: 20 vagas para conselheiros/as tutelares 

(no máximo dois conselheiros/as por 

município) e 80 vagas para profissionais da 

Educação Infantil. 

Inscrições: As inscrições deverão ser 

realizadas até o dia 12/03/2015 e enviadas para 

o e-mail: projetoborbulhando@gmail.com As 

vagas serão garantidas mediante a ordem de 

envio das fichas de inscrição preenchidas. 

Carga Horária: Curso de Formação: 80h. 

Encontros presenciais, atividades a distância, 

seminários, confecção de jogos, atividades com 

crianças. 

Contatos: projetoborbulhando@gmail.com  

Telefone: (35) 3829-3120 – Departamento de 

Educação - UFLA 
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