
PROJETO AFIN – EIXOS TEMÁTICOS – INFÂNCIA NAS UNIVERSIDADES 

 

Os eixos abaixo são apenas diretrizes genéricas. Não é necessária e 
tampouco recomendável a adoção exata do nome do eixo para a confecção 
do trabalho e a publicação no site. O importante é a iniciativa!  

 

1. A adoção e casais homoafetivos: tabus 

2. A adoção internacional 

3. A afetividade e a escola precoce: como trabalhar? 

4. A auto estima infantil: como construir 

5. A brincadeira no desenvolvimento infantil 

6. A criança acolhida: como lidar 

7. A criança acolhida: efeitos de uma longa espera 

8. A criança adotada: como lidar 

9. A criança e a cidadania 

10. A criança e a dependência do álcool na família 

11. A criança e a dependência química na família 

12. A criança e a liberdade de expressão 

13. A criança e a previdência social 

14. A criança e a privação da liberdade de um dos genitores 

15. A criança e a relação entre irmãos 

16. A criança e a saúde bucal 

17. A criança e a tutela de seus bens 

18. A criança e o direito à assistência jurídica 

19. A criança e o direito à informação 

20. A criança e seus espaços sociais 

21. A criança em Juízo: direitos 

22. A criança indígena 

23. A criança no contexto da família dependente do álcool 

24. A criança no contexto da família dependente química 

25. A escola precoce: avanços e adaptações 

26. A escola precoce: efeitos 

27. A guarda compartilhada na prática 



28. A importância da arte na primeira infância 

29. A importância da assistência materno-infantil 

30. A importância da leitura na Primeira Infância 

31. A importância das primeiras horas após o nascimento 

32. A importância do aleitamento materno na Primeira Infância 

33. A importância do contato físico na Primeira Infância 

34. A Importância dos CAPs para as crianças 

35. A Infância e a educação ambiental 

36. A influência da mídia na Primeira Infância 

37. A investigação no desaparecimento de crianças 

38. A liberdade de imprensa e os direitos da criança 

39. A maternidade afetiva 

40. A Maternidade e a Infância enquanto direitos sociais 

41. A maternidade e paternidade 

42. A paternidade afetiva 

43. A promoção da ética na Infância 

44. A proteção à Infância pela Assistência Social 

45. A publicidade e a Primeira Infância 

46. A rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente: avanços 

47. A rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente: 

dificuldades 

48. Adoção no Brasil: estatísticas 

49. Adoção tardia: como lidar  

50. Alienação parental e o direito da criança à convivência familiar e 

comunitária 

51. Alienação parental velada 

52. Alimentação infantil 

53. Alimentos e preferências na Primeira Infância 

54. As Varas da Infância e Juventude no Brasil 

55. Aspectos relevantes sobre os tipos de parto 

56. Assistência médica durante o parto 

57. Atendimento hospitalar na Primeira Infância 

58. Atitudes do cotidiano que constroem ou destroem vínculos 



59. Autoritarismo na educação infantil 

60. Bullyng: como combater 

61. Cidade inteligente e a Primeira Infância 

62. Cidades afetivas para crianças 

63. Como construir cidades voltadas aos interesses das crianças 

64. Como construir vínculos através das brincadeiras 

65. Como estimular a alimentação saudável desde a gestação 

66. Como estimular a alimentação saudável na Primeira Infância 

67. Como promover incentivos públicos em benefício de crianças e 

adolescentes 

68. Conceito de criança e adolescente no Direito Comparado 

69. Criança e a convivência familiar e comunitária 

70. Criança e o desenvolvimento sadio 

71. Criança e o direito à alimentação saudável 

72. Criança e o direito à cultura 

73. Criança e o direito ao lazer 

74. Criança: prioridade absoluta no Brasil? 

75. Crianças refugiadas 

76. Crimes praticados por crianças no Direito Comparado 

77. Cuidados odontológicos durante a gestação 

78. Desenvolvimento da inteligência na Primeira Infância 

79. Dificuldades das equipes técnicas do Juízo da Infância frente às 

demandas 

80. Dificuldades do aleitamento materno e estatísticas 

81. Direito ao lazer e a Primeira Infância 

82. Direito das crianças e adolescentes especiais 

83. Educação infantil e crenças familiares 

84. Educação infantil: conscientização das famílias quanto ao seu papel 

85. Efeitos psicológicos da guarda compartilha na Primeira Infância 

86. Espaços lúdicos: como construir 

87. Estágio de convivência na adoção 

88. Estatuto da Criança e Adolescente: incidência real no Brasil 

89. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente 



90. Exploração do trabalho infantil 

91. Exploração sexual infantil 

92. Família natural e família substituta 

93. Fim dos castigos físicos às crianças: aspectos culturais 

94. Fim dos castigos físicos às crianças: sonho ou realidade? 

95. Formas de combater a discriminação infantil 

96. Formas de educar em diversos países 

97. Formas de negligência contra a criança 

98. Formas de violência velada contra a criança 

99. Formas econômicas de combate à desnutrição infantil 

100. Gestação sadia e seus efeitos emocionais sobre a criança 

101. Gestão de recursos públicos voltados para a Primeira Infância 

102. Iniciativas privadas que fizeram a diferença, quanto às crianças 

103. Investigação de paternidade e Primeira Infância 

104. Licença maternidade e paternidade no Direito Comparado 

105. Medidas de Proteção às crianças 

106. O aprendizado de idiomas na Primeira Infância: benefícios 

107. O atendimento a crianças especiais 

108. O Conselho Tutelar 

109. O consentimento da criança nas ações judiciais 

110. O CREAS e o atendimento à criança 

111. O desenho e o desenvolvimento infantil 

112. O direito das crianças de participarem de diversões e espetáculos 

públicos 

113. O direito de nacionalidade das crianças 

114. O filho único 

115. O jovem e o direito à profissionalização 

116. O poder da conversa na educação infantil 

117. O que é uma escola afetiva? 

118. Oitiva de crianças em Juízo – técnicas 

119. Os Conselhos Municipais 

120. Os efeitos de uma separação de irmãos 

121. Pais e cuidadores: a experiência e a intuição 



122. Panorama da educação infantil no Brasil 

123. Parto e nascimento: formação de vínculo e afetividade 

124. Políticas públicas para crianças em outros países 

125. Por que as crianças rejeitam alimentos? 

126. Preservação da criança carente perante a mídia 

127. Princípio da proteção integral da criança e do adolescente 

128. Programa de apadrinhamento afetivo 

129. Tráfico humano de crianças 

130. Uma cidade preparada para crianças e adolescentes especiais 

131. Vacinação na Primeira Infância 

132. Vínculos afetivos construídos e desconstruídos 

133. Violência doméstica contra a criança: como apurar? 

134. Violência doméstica e a Primeira Infância 


