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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A sistematização das ações em Educação Permanente, no âmbito da Política de  

Assistência Social, foi definida pela Resolução n.º 4, do Conselho Nacional de Assistência 

Social, de 13 de março de 2013, que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente do 

Sistema Único da Assistência Social – PNEP/SUAS. 

Entende-se por Educação Permanente o processo contínuo de atualização e renovação 

de conceitos, práticas e atitudes profissionais das equipes de trabalho e diferentes agrupamentos, 

a partir do movimento histórico, da afirmação de valores e princípios e de contato com novos 

aportes metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis. Esse processo é mediado pela 

problematização e reflexão quanto às experiências, saberes, práticas e valores pré-existentes e 

que orientam a ação desses sujeitos no contexto organizacional ou da própria vida em sociedade. 

A implementação da Educação Permanente visa corroborar com a profissionalização do 

SUAS, que requer de seus gestores,  trabalhadores e conselheiros novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes frente às necessidades de provisão dos serviços e benefícios 

socioassistenciais, de forma mais qualificada e comprometida com um projeto emancipatório 

de sociedade. 

A Educação Permanente não se confunde com Educação Continuada: ambas são 

aplicadas ao desenvolvimento no mundo do trabalho. A Educação Continuada é uma prática 

pela qual se desenvolvem ações educativas de forma organizada e ofertam-se cursos. A 

Educação Permanente, por sua vez, desenvolve as ações educativas e a oferta de cursos, 

capacitações e qualificações, mobilizando processos de aprendizagem; trabalha a produção de 

conhecimentos e saberes que analisam e buscam questionar a realidade social e institucional, 

intra e entre as equipes de trabalho. Em suma, visa oportunizar um aprendizado focado na 

reflexão da prática profissional. 

Educação Permanente é uma nova nomenclatura na política pública de assistência social 

e reconhece que só será possível encontrar trabalhadores que se ajustem às constantes mudanças 

ocorridas nos complexos sistemas por meio da aprendizagem significativa, que prevê que o 

conhecimento deve ser construído, considerando as novidades e o que já se tem consolidado. É 

proposta como uma nova forma de transformar os serviços, com todos os trabalhadores do 

SUAS, oferecendo subsídios para que consigam elucidar seus problemas e estabeleçam 
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estratégias que amenizem as necessidades do território. Trata-se do aprimoramento do método 

educacional na assistência social, tendo o processo de trabalho como seu objeto de 

transformação, com intenção de melhorar a qualidade dos serviços, partindo da reflexão quanto 

a sua realidade e das necessidades existentes. Nessa perspectiva, a Educação Permanente é 

considerada como a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos diferentes 

serviços, tendo capacidade de se remodelar frente às necessidades de forma processual, 

incluindo tanto as experiências de nível individual quanto coletiva. 

Entendendo que aprender e ensinar devem se incorporar ao cotidiano do trabalhador do 

SUAS, a Educação Permanente tem como objetivo a transformação das práticas profissionais e 

da própria organização do trabalho, sendo estruturada a partir da problematização do processo 

de trabalho, em que a atualização técnico- científica é um dos aspectos da transformação das 

práticas, porém, não é seu foco central. Dessa forma, é considerada como algo mais abrangente 

da educação, enquanto formação integral e contínua. 

O presente Plano representa os esforços da Secretaria Municipal de Assistência Social 

em adequar-se aos princípios desta nova forma de oferta de ações educativas aos profissionais 

que compõem seu corpo de recursos humanos. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

  Institucionalizar a educação permanente na Secretaria Municipal de Assistência Social 

- SAS, estabelecendo princípios e diretrizes que qualifiquem as dimensões teórica, técnica, ética 

e política do SUAS, valorizando o coletivo de trabalhadores e agentes do controle social. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Formar pessoas, visando dotá-las de ferramentas cognitivas e operativas que as tornem 

capazes de construir suas próprias identidades, sua compreensão quanto aos contextos nos quais 

estão inseridas e seus julgamentos quanto às condutas, procedimentos e ações apropriados aos 

diferentes contextos de vida, de trabalho e resolução de problemas; 

- Promover percursos formativos baseados em princípios democráticos, participativos, 
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de modo sistemático, continuado, sustentável e descentralizado, bem como adotar estratégias 

de monitoramento e avaliação, visando romper com práticas assistencialistas e clientelistas, 

reconhecendo o usuário como protagonista e sujeito de direitos; 

- Garantir a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos direcionados ao 

desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais; 

- Primar pelo investimento em múltiplos modelos e/ou metodologias de ações 

educativas, adotando instrumentos criativos e inovadores, adequando-os aos diferentes públicos 

da Política de Assistência Social, garantindo a acessibilidade e a valorização dos preceitos 

étnico-raciais; 

- Aprimorar a Política Municipal de Assistência Social no município de Campo Grande, 

construindo parâmetros de qualidade da oferta e da articulação de serviços, programas, projetos 

e benefícios socioassistenciais. 

- Assegurar ao trabalhador da Secretária Municipal de Assistência Social – SAS, a 

participação nas ações de capacitação e treinamento, dentro do estabelecido em sua trilha de 

aprendizagem, mediante diversificadas metodologias pedagógicas, acesso às tecnologias da 

informação e comunicação, bem como a devida liberação para participação nas ações 

educativas ofertadas. 

 

 

3. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CAMPO GRANDE – MS 

 

3.1 INDICADORES DO MUNICÍPIO 

 

O município de Campo Grande possui em extensão territorial uma área de 8.092,97 

quilômetros quadrados (km²), o que representa 2,3% da área total do Estado. É formado pela 

sede municipal, área rural e dois distritos, Anhanduí e Rochedinho. A sede municipal se divide 

em sete regiões urbanas, sendo Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e 

Segredo, compostas por 77 bairros. Estão presentes conjuntos habitacionais destinados à 

população indígena denominadas “aldeias urbanas”: Água Boa, no bairro Vida Nova; Marçal 

de Souza no bairro Tiradentes e Darci Ribeiro no Jardim Noroeste. 
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Fonte: PLANURB, 2019 

Fonte: PLANURB, 2019 
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A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, a 

taxa de 1,73% ao ano, passando de 662.534 para 786.797 habitantes. Essa taxa foi superior 

àquela registrada no Estado, que ficou em 1,67% ao ano, e inferior a cifra de 1,93% ao ano da 

Região Centro-Oeste. A população urbana em 2000 representava 98,84% e em 2010 a passou 

a representar 98,66% do total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no 

município. Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos 

anuais, cresceu 5,0% em média. Em 2000, este grupo representava 7,3% da população, já em 

2010 detinha 9,9% do total da população municipal. 

A composição etária está mudando, com redução da taxa de natalidade e fecundidade, 

apontando para a redução de crianças e adolescentes abaixo de 19 anos e com aumento do 

efetivo de idosos e crescimento da população de 70 anos ou mais de idade. A idade média da 

população aumentou para 31,7 anos, evidenciando o aumento do índice de envelhecimento.  

Existe um equilíbrio dos sexos na população do município, sendo o número maior de 

homens do que de mulheres até a faixa dos 25 anos e predominância feminina em grupos etários 

com maior idade. 

 

A tabela abaixo demonstra que 61,5% da população economicamente ativa possui 

rendimentos de até 2 salários mínimos, apenas 1,3% da população economicamente ativa 

apresenta rendimentos superiores a 20 salários mínimos e 2,5% não possuíam rendimentos. 

 

Fonte: IBGE, 2010 
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Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 3,7%. Na área 

urbana, a taxa era de 3,6% e na zona rural, 7,6%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de 

analfabetismo era de 1,2%. Da população de Campo Grande, vale destacar que 31,1% 

frequentam a escola ou creche, enquanto apenas 7,2% desta nunca frequentaram. O índice de 

analfabetismo do município é de 4.95% e de alfabetização é de 95.5%. 

A coleta de lixo atendia 98,8% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de 

abastecimento de água, o acesso se encontrava em percentual de 90,5% dos domicílios 

particulares permanentes e 60,3% das residências dispunham de esgotamento sanitário 

adequado. 

Segundo dados do Relatório de Informações Sociais do Ministério da Cidadania, o 

município de Campo Grande possuía em setembro/2019 um quantitativo de 128.354 famílias 

cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO. 

Destas, 54.019 se enquadravam como famílias de baixa renda, 29.511 como famílias em 

situação de pobreza e 25.954 famílias em situação de extrema pobreza. 

O Programa Bolsa Família apresentava 28.178 famílias beneficiárias, representando 

uma cobertura de 95,5% da estimativa de famílias pobres identificadas do município. O 

Benefício de Prestação Continuada apresentava em agosto/2019 um quantitativo de 29.403 

beneficiários, sendo 12.787 de benefícios destinados às pessoas com deficiência e 16.616 às 

pessoas idosas. 

Para atendimento às demandas socioassistenciais municipais, a rede socioassistencial 

municipal conta com equipamentos públicos e privados na execução da política de assistência 

Fonte: IBGE. 2010 
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social, ofertando atendimentos de proteção social básica e especial de alta e média 

complexidade, bem como no assessoramento e defesa e garantia de direitos. 

 

3.2 A REDE SOCIOASSISTENCIAL 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social está estruturada conforme o Decreto n. 

13.048, de 17 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 13.468 de 16 de março de 2018 que 

dispõe sobre a Estrutura Básica e Operacional da Secretaria e as suas respectivas competências. 

O Regimento Interno fundamenta-se no modelo proposto pela Agência Municipal de 

Tecnologia da Informação e Inovação – AGETEC e orientações da Secretaria Municipal de 

Gestão - SEGES, englobando as atribuições e competências da gestão nos âmbitos operacional 

e instrumental, congruentes à lógica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de modo 

que seus objetivos, princípios e seguranças sejam afiançados pela Gestão Municipal. 

O município de Campo Grande executa a política de assistência social aprovada pela 

Deliberação n. 57/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em 

conformidade com os ditames da legislação e normas vigentes, com serviços estruturados nos 

níveis de proteção preconizados, e de acordo com a territorialização das respectivas áreas de 

abrangência, com centralidade na família, em uma atuação descentralizada e articulada. Os 

serviços são monitorados e avaliados, seguindo o que estabelece a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. 

A transparência e a universalização dos acessos aos programas, serviços e benefícios 

socioassistenciais vem consolidar a responsabilidade nas três esferas de governo quanto 

aoenfrentamento da pobreza e da desigualdade, com a participação do controle social, da 

sociedade civil organizada e através de movimentos sociais e entidades de assistência social. 

Nesse sentido, a Secretaria organiza-se em Órgãos de Direção Superior, concernente à 

gestão do Secretário Municipal e do Secretário-Adjunto; Órgãos Colegiados, referentes aos 

conselhos de políticas públicas vinculadas à SAS1 e Comitê de Fiscalização das Ações do Fundo 

Municipal de Investimento Social; Unidades Organizacionais de Assessoramento, que 

compreendem a Assessoria de Projetos, Assessoria Jurídica e Assessoria Técnica e Unidades 

Organizacionais de Atividades Operacionais e Instrumentais, que abrangem as 

superintendências e suas respectivas gerências. 

A estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor da 
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política de assistência social no município, pode ser visualizada no organograma a seguir: 
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Os equipamentos públicos descentralizados de atendimento aos projetos, programas, 

serviços e benefícios socioassistenciais se constituem em 20 (vinte) Centros de Referência de 

Assistência Social, 06 (seis) Centros de Convivência para Crianças, Adolescentes e Idosos, 04 

(quatro) Centros de Convivência do Idoso, 01 (um) Centro de Capacitação e Formação 

Profissional, 03 (três) Centros de Referência Especializados de Assistência Social, 01 (um) 

Centro-Dia para Pessoas com Deficiência em Situação de Dependência e suas Famílias, 01 (um) 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População em Situação de Rua 

- Centro Pop, 07 (sete) Unidades de Acolhimento Institucional, sendo 04 (quatro) destinadas a 

crianças e adolescentes, 02 (duas) para pessoas com deficiência e 01 (uma) para população em 

situação de rua. A SAS conta ainda com uma Central de Processamento de Alimentos, 

totalizando 44 (quarenta e quatro) unidades públicas descentralizadas. Nestes, são ofertados 

serviços e benefícios da proteção social básica e especial de alta e média complexidade. 

O município conta ainda com Organizações da Sociedade Civil, que ofertam serviços 

de atendimento, bem como assessoramento e defesa e garantia de direitos. No ano de 2019, 

estiveram em atuação: 02 (duas) em projetos do âmbito da proteção social básica, 05 (cinco) 

em ações de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, 19 (dezenove) na Defesa e 

Garantia de Direitos e Assessoramento, 34 (trinta e quatro) no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 14 (quatorze) no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias e 09 (nove) em Serviços de Acolhimento Institucional, 

totalizando 81 (oitenta e um) serviços oferecidos pelas organizações da sociedade civil 

devidamente inscritas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Destas, 53 (cinquenta 

e três) são cofinanciadas pelo poder público municipal para a execução de suas atividades. 

No município foi instituída na Resolução Normativa SAS n.04 de 27 de setembro de 

2018, a Comissão Intergestora Municipal de Assistência Social– CIMAS/CG, como instância 

de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema 

Descentralizado e Participativo da Assistência Social de Campo Grande, Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

A Comissão Intergestora Municipal de Assistência Social de Campo Grande – 

CIMAS/CG foi constituída por duas instâncias gestoras no Sistema Descentralizado e 

Participativo, sendo o Município de Campo Grande representado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SAS, e as Organizações da Sociedade Civil – OSC´s, preponderantemente 

de Assistência Social, representadas pelo Fórum Permanente de Entidades Não 

Governamentais- FPENGAS de Campo Grande/MS. 



14  

No que concerne ao controle social, o Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS é órgão deliberativo, permanente e de composição paritária entre governo e sociedade 

civil, regulamentado pela Lei Municipal nº 3.108/1994. Pelo governo, é representado pelo órgão 

gestor da política de assistência social, secretarias municipais de educação, habitação e saúde. 

Também se compõe por representantes da sociedade civil por meio das organizações da 

sociedade civil, prestadores de serviços, trabalhadores da área e usuários da assistência social. 

Cabe ao CMAS o controle social. Dentre suas competências, destacamos as que 

justificam sua ciência, aprovação e acompanhamento do cumprimento do Plano Municipal de 

Educação Permanente. 

A partir da efetivação desta rede em contínuo atendimento das demandas 

socioassistenciais municipais, apresenta-se o corpo de recursos humanos constituído para oferta 

destas atividades. 

 

3.3 PERFIL DOS TRABALHADORES 

 

O processo de construção de diretrizes exige conhecimento prévio que ofereça suporte 

para pensar a implementação de ações. Nesse sentido, compreendemos que é de fundamental 

importância o conhecimento da situação dos trabalhadores do SUAS, no município de Campo 

Grande – MS. 

Este diagnóstico baseia-se nos dados coletados através das ferramentas atualizadas, 

CADSUAS, GSI, RMA e banco de dados da SAS. Os dados apresentam um panorama geral 

dos trabalhadores atuantes na Secretaria Municipal de Assistência Social, nas Organizações da 

Sociedade Civil – OCS’s e no Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

3.3.1 Trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

Salienta-se a instabilidade de lotação dos profissionais diante da grande rotatividade dos 

mesmos, nos setores e unidades descentralizadas dos órgãos públicos municipais, causados 

principalmente pelos vínculos de trabalho majoritariamente temporários. Assim, os dados ora 

apresentados refletem de que forma este conjunto de trabalhadores estava organizado no mês 

de abril de 2019, tendo como fonte de dados o Quadro de Lotação da Gerência de Gestão de 

Pessoas/SAD da SAS. 
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3.3.1.2 Trabalhadores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

 

 

Foram consideradas para a definição destas categorias as resoluções do Conselho 

Nacional de Assistência Social nº 9, de 15 de abril de 2014 e nº 17, de 20 de junho de 2011, que 

reconhecem as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental 

e as categorias profissionais de nível superior no Sistema Único de Assistência Social. 

 

3.3.1.3 Cargos em funções de chefia 
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3.3.1.4 Vínculos dos cargos de chefia 

 

3.3.1.5 Cargos e quantitativos de trabalhadores comissionados 

 

 

Nesta amostra não foram considerados os coordenadores de unidades descentralizadas 

e setores do órgão gestor. 
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3.3.1.6 Cargos e vínculos das categorias profissionais de nível superior conforme Res. CNAS 

Nº 17, de 20 de junho de 2011 

 

 

3.3.1.7 Outros cargos e vínculos das categorias profissionais de nível superior 
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3.3.1.8 Ocupações profissionais de nível médio conforme Res. CNAS nº 9, de 05 de abril de 

2014 

 

Compreendem as ocupações de nível médio em conformidade à resolução do Conselho 

Nacional de Assistência Social: profissionais que executam funções de cuidador social, 

educador social, funções administrativas, funções de gestão financeira e orçamentária e funções 

de gestão da informação, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial, de benefícios, 

transferência de renda e CadÚnico. 

 

3.3.1.9 Outras ocupações profissionais de nível médio 
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3.3.1.10 Ocupações de ensino fundamental conforme Res. CNAS nº 9, de 05 de abril de 2014 

 

Observa-se que nas ocupações de nível fundamental, enquadram-se em conformidade à 

resolução do Conselho Nacional de Assistência Social àquelas relacionadas às funções 

essenciais de apoio ao funcionamento operacional da gestão, das Unidades socioassistenciais e 

das  instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, conforme preconiza a NOB-RH/SUAS, 

abrangendo as funções de limpeza, lavanderia, cozinha, copeiragem, transporte e segurança. 

Salienta-se que o alto quantitativo na ocupação de auxiliar de manutenção se justifica por ser 

a forma de contratação de profissionais na execução de funções de limpeza, cozinha e 

transporte. 

 

3.3.2 Trabalhadores das Organizações da Sociedade Civil 

3.3.2.1 Trabalhadores em funções de gestão e chefia 
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3.3.2.2 Trabalhadores em ocupações profissionais de nível superior em conformidade com a 

Res. CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011 
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3.3.2.3 Trabalhadores em outras ocupações profissionais de nível superior 

 

 

3.3.2.4 Trabalhadores em ocupações profissionais de nível médio em conformidade com a 

Resolução CNAS nº 9, de 05 de abril de 2014 
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3.3.2.5 Trabalhadores em outras ocupações profissionais de nível médio 

 

 

3.3.2.6 Trabalhadores em ocupações de nível fundamental em conformidade com a Res. CNAS 

nº 9, de 05 de abril de 2014 
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3.3.3 Trabalhadores do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

REPRESENTAÇÕES QUANTITATIVO 

Presidente Entidade Não-Gov 

Vice- presidente Entidade Gov 

Secretária Executiva 01 

Nº de Conselheiros e Suplentes 12/ 12 

Representantes Governamentais 06 

Representantes de Entidades e Organizações da 

Sociedade Civil – Titular 
02 

Trabalhadores do Setor – Titular 02 

Usuários ou Organizações de Usuários - Titular 02 

Auxiliar Administrativo 01 

Número de Profissionais lotados na SAS que compõem a Sec. 

Mun. Executiva do CMAS (Secretaria Executiva e Adm.) 
2 

 

 3.4 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAS 

 

As ações socioassistenciais no município de Campo Grande tiveram início em 1951, 

quando foram definidas a estrutura e as atribuições dos órgãos administrativos da prefeitura, 

sendo estabelecida a Assistência Social como um serviço da Secretaria de Saúde e Educação e, 

em 1963, foi criada a Secretaria de Promoção Social, com a competência de planejar e executar 

os serviços municipais de assistência social, com foco na ação comunitária. 

Desde então, a atuação foi aprimorada com a criação de unidades de serviços de ação 

comunitária e implantação de projetos, porém, somente entre 2003 e 2007 as ações foram 

reorganizadas e estruturadas, resultando no reordenamento da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, conforme os princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social-  PNAS/2004 e da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 

NOB/SUAS/2005, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social. 

Diante desta trajetória, convém destacar o surgimento da necessidade de capacitação aos 

trabalhadores da política de Assistência Social para o aprimoramento da atuação frente as 

demandas sociais e efetivação da política no município. 

Considerando tais demandas, a capacitação dos trabalhadores no âmbito da Secretaria 
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Municipal de Assistência Social foi ofertada inicialmente pelo Centro de Capacitação de 

Recursos Humanos - CECAP que, após reorganização da estrutura básica organizacional, 

tornou-se a Escola de Governo do Município de Campo Grande - EGOV. 

Devido à realidade da estrutura e organização da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, a qualificação do trabalhador foi fundamentada na educação continuada e não havia um 

setor específico pelas capacitações na SAS. Cada setor ficava responsável em encaminhar suas 

demandas para serem promovidas as capacitações pela Escola de Governo - EGOV. 

Com o objetivo de aumentar a oferta de ações educativas e as possibilidades de 

aprimoramento do trabalhador atendendo os preceitos da PNAS, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social articulou parcerias com outras secretarias, com Organizações da Sociedade 

Civil - OSC e com Instituições de Ensino Superior - IES. Além das articulações de parcerias, a 

Secretaria sempre buscou o alinhamento com as estratégias adotadas pela política na formação 

dos trabalhadores, através das ofertas de capacitações do Governo Federal e da Secretaria 

Estadual de Assistência Social. 

Em 2012, o Ministério do Desenvolvimento Nacional – MDS formulou o Programa 

Nacional de Capacitação do SUAS - CapacitaSUAS com o objetivo de desenvolver as 

competências necessárias à melhoria da qualidade da gestão dos serviços e benefícios ofertados. 

No Estado de Mato Grosso do Sul, as ações do programa tiveram início em 2012, com vigência 

entre 2012 a 2014, conforme pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Conselho 

Estadual de Assistência Social - CEAS. O programa atendeu as necessidades do estado em torno 

de suas temáticas específicas, tendo como base a Resolução nº 08, de 2012, do Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS. 

Em Mato Grosso do Sul, o Capacita SUAS foi executado em três etapas, sendo que a 

terceira foi realizada entre 2018 e 2019 no município de Campo Grande pelo Centro 

Universitário de Lins - UNILINS. Os cursos foram desenvolvidos respeitando as matrizes 

pedagógicas do Ministério do Desenvolvimento Social, sendo ofertados para os trabalhadores 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Importante destacar que outro ganho para a formação dos trabalhadores foi a 

implantação a nível estadual, em 2015, da primeira escola de assistência social do país, 

denominada “Escola de Assistência Social Profª Mariluce Bittar”, destinada à capacitação de 

trabalhadores, gestores e conselheiros da política de assistência social, com objetivo de 

desenvolver capacitações nos moldes propostos pelo governo federal, dentro de uma lógica 

sequencial e progressiva. 



25  

Também por meio do governo do estado, foi instituído no ano de 2017 o Programa 

Conexão SUAS, de forma a atender as demandas da política levantadas junto às coordenadorias 

dos municípios. Diante destas ofertas, foi considerável o quantitativo de profissionais da SAS 

que participaram do Capacita SUAS e do Programa Conexão SUAS, tendo a SAS o 

compromisso  com modelo de gestão ancorada nos princípios e diretrizes da Política Nacional 

de Assistência Social. 

Ainda em 2017, na conjuntura municipal, através do Decreto nº 13.148, foi implantada 

na Estrutura Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Gerência de Qualificação 

Profissional subordinada à Superintendência de Gestão do SUAS. A implantação desta gerência 

possibilitou que a execução de ações de capacitação ficasse concentrada neste setor. 

Convém ressaltar que, neste período, a Secretaria Municipal de Assistência Social se 

encontrava em um momento de transição, no qual houve uma considerável substituição de 

trabalhadores terceirizados por profissionais estatutários e contratados temporariamente, bem 

como dos cargos de gestão das unidades descentralizadas, sendo necessário efetivar 

treinamentos e orientações técnicas para capacitar este corpo de recursos humanos. À medida 

em que foram realizadas as ações educativas, surgiram novas demandas, sendo imprescindível 

fomentar outra formatação para que as ações da gerência que se adequassem à Política de 

Educação Permanente, gerando também a necessidade de nova composição para a equipe de 

profissionais desta gerência, que contemplasse as atribuições do setor. 

De modo a adequar as ações educativas ofertadas pela SAS à Política Nacional de 

Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social - PNEP/SUAS (Resolução n.º 4,  

do Conselho Nacional de Assistência Social, março de 2013), a Secretaria institucionalizou a 

Política de Educação Permanente do SUAS no município, através do Decreto nº 13.468, de 16 

de março de 2.018, (alterando o dispositivo do Decreto nº 13. 148, de 17 de janeiro de 2.017), 

criando a Gerência de Educação Permanente. 

A partir deste momento, inicia-se a trajetória das ações da Gerência de Educação 

Permanente – GEP, articulada às demandas da Gerência de Informações e Gestão do Trabalho 

do SUAS – GIGT, a fim de construir estratégias que fomentassem os processos de garantia de 

capacitações nos moldes da Educação Permanente, bem como intervenções que permitissem a 

desprecarização do trabalho no SUAS. 

As Gerências GEP e GIGT iniciaram discussões conjuntas, a fim de problematizar os 

conceitos e objetivos da Política Nacional de Educação Permanente, a necessidade da 

instituição do Núcleo de Educação Permanente do SUAS na Secretaria de Assistência Social – 
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SAS e as etapas necessárias para efetivar tais processos. 

Entretanto, foi imprescindível definir estratégias para consolidação da Política de 

Educação Permanente, surgindo a proposta da criação de uma comissão com representação das 

Superintendências de Proteção Social Básica, Especial e de Gestão do SUAS, que  pudesse 

realizar estudos técnicos e elaboração de documentos para dar andamento ao processo de 

implantação do Núcleo Municipal de Educação Permanente. Para tanto, foi instituída Comissão 

de Educação Permanente do município de Campo Grande no âmbito da Secretaria Municipal 

de Assistência Social – COEP-CG/SAS, conforme decreto n. 13.928, de 12 julho de 2019. 

A instituição da Comissão de Educação Permanente tem como objetivo principal 

contribuir para a implementação da Educação Permanente na Secretaria, visando o 

aperfeiçoamento da política de assistência social e dos processos de trabalho, de modo que se 

façam possíveis análises relativas à educação permanente, tendo em vista maior eficiência das 

práticas profissionais por meio da qualificação de seus trabalhadores. 

Foram realizadas reuniões com a Alta Gestão e Superintendências da SAS, com 

representantes das instituições de ensino que compõe a Rede Nacional de Educação Permanente 

– RENEP, Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e fóruns dos trabalhadores, 

usuários e de organizações da sociedade civil. 

Através do Decreto nº 13.929, de 12 de julho de 2019, foi instituído e composto o Núcleo 

de Educação Permanente do município de Campo Grande, no âmbito da Secretaria Municipal 

da Assistência Social - NEP-CG/SAS, constituído por representantes titulares e suplentes das 

Superintendências de Proteção Social Básica e Especial, Gestão do SUAS e Gestão 

Administrativa da SAS, bem como de representações dos Fóruns dos Usuários, Trabalhadores, 

Entidades de Organizações Não Governamentais de Assistência Social, Conselho Municipal de 

Assistência Social e Instituições de Ensino credenciadas à Rede Nacional de Educação 

Permanente do SUAS. 

Após a posse dos membros do NEP-CG/SAS, houve prosseguimento do cronograma de 

ações, sendo realizada uma reunião técnica entre os membros GEP, GIGT SUAS e membros 

do núcleo municipal com representantes do NEEP/ SUAS – MS (estadual) e coordenação da 

Escola do SUAS para informações quanto à estrutura, organização e funcionamento desta 

instância a nível municipal. 

Salientamos a aprovação da lei n. 6.222, de 4 de junho de 2019, que organiza a 

Assistência Social, em Campo Grande/MS, sob a forma do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), e dá outras providências, que regulamenta e promove maior segurança jurídica à 
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implementação da educação permanente na assistência social. 

Todos estes processos possibilitaram a consecução da elaboração, planejamento e 

efetivação do Plano que ora se apresenta. 

 

3.5  PERFIL DAS AÇÕES EDUCATIVAS EFETIVADAS 

 

Neste tópico apresentamos as ações da Gerência de Qualificação Profissional, que 

posteriormente se transformou em Gerência de Educação Permanente, desde o período de sua 

implantação até o ano de 2020, que antecedeu a elaboração deste documento. 

 

3.5.1 Ações de capacitação da SAS: 2017-2020 

3.5.1.1 Quantitativo de ações de capacitação por ano 

3.5.1.2 Quantitativo de inscritos nas ações de capacitação 
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3.5.1.3 Quantitativo de participantes nas ações de capacitação por ano 

3.5.1.4 Quantitativo de ações de capacitação por setor demandante 
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3.5.1.5 Quantitativo de ações de capacitação por métodos de aprendizagem 

 

 

 

3.5.1.6 Quantitativo por carga-horária das ações de capacitação 
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3.5.1.7 Quantitativo por órgão executor das ações de capacitação 

 

 

De acordo com o gráfico 3.5.7, os cursos executados pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social foram realizados em sua maioria em interface com a Escola de Governo – 

EGOV, devido a contratação de instrutores dos cursos. 

 

3.5.1.8 Quantitativo de certificações emitidas pela EGOV/SAS 
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Observa-se que as ações educativas aqui apresentadas permitiram o aprimoramento do 

corpo de recursos humanos da SAS de forma eficiente e qualificada, porém não se encontravam 

adequadas aos objetivos e diretrizes da política de educação permanente, em que as ações 

educativas são planejadas e executadas, possibilitando uma progressão na apropriação do 

conhecimento, avaliação e monitoramento das ações realizadas. 

 

4. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES EM EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

Neste tópico apresentamos os arranjos institucionais efetivados pela Gerência de 

Informações e Gestão do Trabalho – GIGT, Gerência de Educação Permanente - GEP, e NEP- 

CG/SAS para o levantamento das necessidades de ações, capacitações e treinamentos voltados 

ao corpo de recursos humanos da SAS, tendo sido consultados os trabalhadores das unidades 

descentralizadas e da gestão, coordenadores, gerentes e superintendentes da SAS. 

 

4.1 LEVANTAMENTO INSTITUCIONAL 

 

No ano de 2017, concomitantemente à implantação da Gerência de Educação 

Permanente, ligada à Superintendência de Gestão do SUAS, iniciou-se estudo por meio de um 

Grupo de Trabalho incumbido de proceder à estruturação do Plano Municipal de Educação 

Permanente em Campo Grande, no âmbito da Secretaria de Assistência Social. Este grupo foi 

coordenado pela professora Amirtes Menezes de Carvalho (SEDHAST) e composto por 

servidores de nível superior, médio e fundamental, que atuaram como representantes das cinco 

superintendências da SAS, conforme publicação veiculada no Diogrande n. 5.298, de 23 de 

julho de 2018. 

Estes estudos foram mediados por estratégias como análise SWOT, seminários e 

oficinas, e oportunizaram aos servidores de todas as unidades descentralizadas, gerências e 

superintendências da SAS expressarem as habilidades, competências e atitudes necessárias ao 

trabalhador da política de assistência social em âmbito municipal. 

A coleta de dados permitiu a definição do perfil profissional necessário para o exercício 

de determinadas funções, bem como a complexa especificidade de determinadas atividades. 

A Gerência de Informações Gestão do Trabalho - GIGT teve como produto, ainda, a 

análise da “pulverização” de funções na organização estrutural do corpo de recursos humanos 
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da Secretaria, apontando para a necessidade de estabelecimento de cargos e funções atinentes 

às resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social n. 17, de 20 de junho de 2011 e nº 9, 

de  15 de abril de 2014, que permitam a estruturação dos cargos e funções pertencentes às 

carreiras de nível superior, médio e fundamental junto ao Plano de Cargos, Carreira e Salários 

dos trabalhadores do SUAS. 

Este grupo de trabalho obteve como produto as diretrizes metodológicas que devem 

contempladas para a elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente, que seguem: 

1 Estabelecer estudo permanente com a finalidade de alinhamento do trabalho entre o setor da 

gestão do trabalho e educação permanente. 

2 Realizar análise do diagnóstico da sas a partir dos tópicos não referentes à educação 

permanente. 

3 Proceder análise para definição de um modelo de gestão para a sas, com base na articulação 

de ações, na intersetorialidade dos espaços administrativos e no planejamento estratégico para 

o desenvolvimento dos serviços e a otimização de recursos. 

4 Implantar e desenvolver a gestão do trabalho, a partir das diretrizes do suas, com um trabalho 

continuado, amplo e irrestrito, efetivando a qualidade do serviço prestado inter/intra à 

secretaria. 

5 Redesenhar a estrutura de cargos/funções do órgão com o desenvolvimento pleno e eficaz da 

educação permanente, segundo diretrizes do suas e garantindo melhorias à vida profissional dos 

servidores. 

6 Estabelecer processos administrativos necessários para a reformulação do sistema de 

tecnologia digital e da área de nutrição que contemplem as demandas operacionais para a 

eficiência das áreas de serviço. 

7 Desenvolver plano de formação para servidores que operam sistema de informação. 

8 Definir e executar ações com a finalidade de reestruturação e reativação do sigas, com acesso 

e utilização às unidades descentralizadas da secretaria. 

9 Estabelecer ação de qualificação e/ou desenvolvimento da gestão da informação para dar 

transparência aos sistemas de informação existentes (ex.: sicont), ampliando a abrangência 

informacional, no âmbito da estrutura administrativa da secretaria. 

10 Desenvolver plano de capacitação voltado às áreas de gestão e serviços socioassistenciais do 

suas, com enfoque nas demandas e exigências de âmbito municipal. 

11 Criar e normatizar protocolos de atendimento e administrativo, de acordo com a Natureza 

dos serviços, qualificando o processo de trabalho de todos os setores da secretaria. 
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12 Desenvolver  e normatizar sobre a conduta do trabalho, baseado em princípios éticos e 

profissionais, favorecendo o relacionamento interpessoal e de equipe. 

13 Desenvolver de programa de qualidade de vida voltado aos servidores da secretaria. 

14 Desenvolver programa de formação de brigadista em consonância com leis vigentes. 

15 Estabelecer e regulamentar programa de desenvolvimento de liderança, de modo a favorecer 

o crescimento profissional dos serviços e qualificar a função de líder de equipe. 

16 Analisar e atualizar os processos executados na secretaria de forma abrangente, buscando a 

otimização de pessoal, tempo e recurso. 

17 Realizar estudo sobre orçamento público para qualificação dos processos de solicitação, 

execução orçamentária e de satisfação do público usuário. 

18 Instituir ação sistemática de estudo, proposição e avaliação de conteúdos correlatos ao 

conceito de território, considerando ser uma noção estruturante da política de assistência social 

para mitigar o nível de vulnerabilidade e risco social. 

19 Criar e regulamentar programa de boas práticas, com possibilidade de sua replicação, 

garantindo a atualização de metodologia de trabalho e prestação de serviço a todo trabalhador 

da política municipal de assistência social. 

20 Criar e regulamentar programa de formação de condutores de veículo, capacitando os 

servidores segundo preceitos da direção defensiva, diretrizes dos serviços socioassistenciais e 

do código de ética, além das leis vigentes. 

21 Desenvolver estudo sobre formação, atuação e avaliação da rede socioassistencial, segundo 

serviços tipificados no suas. 

22 Proceder estudo para definição e desenvolvimento do trabalho em equipe, garantindo a 

qualificação dos serviços executados pela secretaria. 

23 Proceder estudo e desenvolvimento de site para disseminação das ações da secretaria, 

proporcionando acesso à população. 

24 Desenvolver estudos referentes ao conceito e às competências da proteção social de média e 

alta complexidade, visando a serviços qualificados. 

25 Identificar e desenvolver modelo de gestão que permita à secretaria prestar serviços à 

comunidade segundo os princípios da efetividade, eficácia e eficiência. 

26 Desenvolver estudo e regulamentar níveis de qualidade dos serviços, visando ao 

aprimoramento profissional dos servidores e a excelência da secretaria no atendimento à 

comunidade. 

27 Executar a formação de setores administrativos, como: manutenção, almoxarifado e outros, 
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sobre a gestão da política de assistência social, serviços e benefícios socioassistenciais, com 

enfoque na relevância da atuação dos setores, para a qualidade dos serviços prestados pela 

secretaria à população. 

28 Proceder formação sobre gestão financeira pública, abarcando conteúdos como: peças do 

processo financeiro, legislação financeira, elaboração de prestação de conta, regras de convênio, 

dentre outros, de modo que as entidades da rede socioassistencial e os servidores obtenham 

resolutividade em suas demandas financeiras, bem como a otimização da utilização dos recursos 

disponíveis. 

29 Desenvolver programa de formação sobre o conceito e as competências relativos à proteção 

social básica. 

30 Desenvolver um programa de formação sobre arquivo e tratamento de documentos aos 

servidores, de modo a obter mais eficiência e qualidade no arquivamento. 

31 Criar do núcleo de educação permanente. 

32 Elaborar e disseminar de campanhas e/ou peças publicitárias para a divulgação dos serviços 

socioassistenciais executados pela secretaria. 

33 Desenvolver formação dos servidores que atuam com grupos geracionais, objetivando 

instituir metodologia de trabalho intergeracional para ser replicada nas unidades 

descentralizadas de assistência social do município. 

34 Proceder programa de formação de trabalhadores que atuam em unidades de execução dos 

serviços de média e alta complexidade da assistência social. 

 

4.2 LEVANTAMENTO JUNTO AOS TRABALHADORES 

 

Este tópico foi efetivado a partir da elaboração de um questionário pela ferramenta 

Google Forms e encaminhado diretamente aos trabalhadores de vínculo efetivo da SAS para 

que pudessem ser evidenciados os interesses do corpo de recursos humanos da Secretaria e as 

lacunas pedagógicas existentes a partir do olhar do operador da política de assistência social. 

Levando-se em consideração o total de profissionais de vínculo efetivo de nível superior, 

médio e fundamental lotados na SAS, a pesquisa foi respondida por 47% desta amostra e os 

dados se constituíram conforme apresentados a seguir. 
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4.2.1 Perfil do vínculo dos profissionais efetivos 

 

4.2.2 Quantitativo de profissionais por cargo efetivo 
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4.2.3 Tempo de atuação profissional na SAS 

 

4.2.4 Área de atuação 
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4.2.5 Tempo na atual área de atuação 

 

 

 

4.2.6 Carga – horária semanal 
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4.2.7 Modalidade das ações em Educação Permanente 

 

 

4.2.8 Métodos de Aprendizagem 
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4.2.9 Carga-horária diária para participação 

 

 

 

4.2.10 Melhor período para realização das ações de Educação Permanente 
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4.2.11 Divulgação das ações de Educação Permanente de forma efetiva 

 

 

4.2.12 Melhor forma de divulgação 
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4.2.13 Importância da capacitação 

 

 

 

4.2.14 Participação em ação de capacitação 
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4.2.15 Temas para ações de Educação Permanente 
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4.3 LEVANTAMENTO JUNTO AOS GESTORES 

 

Seguindo o projeto de uma construção conjunta, igualitária e participativa, a Gerência 

de Gestão do Trabalho e Educação Permamente – GIGT, elaborou instrumental de orientação 

para o levantamento de necessidades a partir da vivências, experiências, práticas e necessidades 

das coordenações, gerências e superintendências que integram a estrutura funcional da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Nos mesmos moldes de aplicação e 

desenvolvimento, foi desenvolvido o levantamento de demandas junto ao Conselho Municipal 

de Assistência Social. 

O instrumental especificado “Manual de elaboração das matrizes pedagógicas para o 

Plano de Educação Permanente 2020-2021” teve como função instruir quanto à elaboração das 

propostas de ações de capacitações e treinamentos, que fazem parte do portfólio que compõe o 

Plano Municipal de Educação Permanente – SAS 2020/2021. Neste mesmo Manual, foram 

apresentadas as diretrizes metodológicas para a política de educação permanente na SAS e os 

resultados dos levantamentos de necessidades, apurados junto à instituição e pelos 

trabalhadores, para que integrassem os subsídios e indicadores na formulação das ações 

educativas. O manual encontra-se referenciado nos anexos deste Plano. 

A Gerência de Informações Gestão do Trabalho – GIGT em conjunto com a Gerência 

de Educação Permanente, após a compilação dos dados, concretizaram como produto final os 

portfólios de ações de capacitações e treinamentos no SUAS - SAS, constituindo instrumento 

de base para a definição das Trilha de Aprendizagem a serem desenvolvidas em programa 

específico para atender as demandas em Educação Permamente. Anexo a este plano consta o 

modelo do instrumental institucional de matriz pedagógica referida. 

 

5. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 

 

Este tópico relaciona-se à sistematização dos fluxos administrativos da execução das 

ações educativas voltadas aos trabalhadores da SAS. 

É imprescindível que as ações educativas efetivadas pelas Superintendências e 

Gerências sejam de conhecimento e articuladas pela Gerência de Educação Permanente e 

Gestão do Trabalho do SUAS, de forma a sistematizar os conhecimentos produzidos no trabalho 

social. Isto significa que, mesmo que a ação seja planejada e efetivada sem o apoio da GEP, 
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esta instância tem a prerrogativa de ter ciência das ações educativas voltadas ao grupo de  

trabalhadores da SAS, de forma a registrar dados que se converterão em indicadores,  

diagnósticos, relatórios e avaliação de desempenho dos servidores, bem como servirão de  

subsídio para os próximos planos de educação permanente a serem elaborados. 

 

5.1 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA NA SAS 

 

Os fluxos constituídos e os novos procedimentos administrativos adotados no que se 

refere à execução das ações educativas e quanto a atualização de sistemas de informação, tem 

como parâmetros os seguintes objetivos: 

1 Informar sobre fluxos e procedimentos administrativos a serem observados na oferta de ações 

educativas; 

2 Manter registro e banco de dados atualizados com informações de ações educativas voltadas 

aos trabalhadores da SAS, de modo a fornecer subsídios para elaboração de planejamento 

estratégico, construção de indicadores, diagnósticos, relatórios e avaliação de desempenho dos 

servidores; 

3 Fazer referência ao Plano Municipal de Educação Permanente como documento norteador 

que estabelece diretrizes para a Gerência de Educação Permanente – GEP, na Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

4 Considerar demandas advindas do Plano de Gestão do Trabalho da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizará oferta de ações de Capacitação, 

em consonância e seguindo os critérios da Resolução CNAS n. 04 de 2013, no que tange à 

política de educação permanente, bem como realizará ações de Treinamento. 

 

5.2 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

Trata-se de ações de Capacitação organizadas e ofertadas segundo a noção de Percursos 

Formativos: Gestão do SUAS, Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais e 

Controle Social do SUAS. A oferta de ação de capacitação em Educação Permanente define-se 

nas seguintes modalidades: 
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Capacitação Introdutória: com carga horária entre 20 e 40 horas/ aula de duração, que 

tenham por finalidade promover o nivelamento de competências basilares ao desenvolvimento 

comum das três funções do trabalho no SUAS ou ao desenvolvimento específico de cada uma 

delas. 

 

Capacitação de Atualização: com carga horária entre 40 e 100 horas/aula de duração, 

as quais tenham por finalidade atualizar e manter as competências necessárias ao 

desenvolvimento comum das três funções do trabalho no SUAS ou ao desenvolvimento  

específico de cada uma delas. 

 

Supervisão Técnica: ações de capacitação em serviço, voltada para equipes ou grupos 

de trabalho; poderá reunir profissionais de diferentes funções e níveis de formação sempre que 

compartilharem de um mesmo campo de responsabilidade face às funções de gestão do SUAS 

e de provimento de serviços e benefícios socioassistenciais. 

 

Em razão da complexidade e especificidades que são inerentes às ações de Supervisão 

Técnica, justifica-se o desdobramento deste tema em subitem especifico, de aspectos 

particulares da Supervisão Técnica na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

5.2.1 Supervisão técnica do SUAS na Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS 

 

Na direção afirmativa da educação permanente, a Supervisão Técnica ressalta a 

importância dos projetos políticos, operacionais e éticos. A Resolução CNAS nº 6, de 13 de 

abril de 2016, define 

Art. 3º Entende-se por Supervisão Técnica no SUAS um tempo na organização do 

trabalho que deve mobilizar gestores e trabalhadores para reflexão e estudo coletivo acerca de 

questões relacionadas aos seus processos cotidianos de trabalho, às suas práticas profissionais, 

às articulações com o território, na perspectiva institucional e intersetorial. 

Na materialização efetiva do propósito do Plano de Educação Permanente, bem como 

da própria presunção da Política de Assistência Social, é fundamental que os processos de 

constituição da Supervisão Técnica estejam adequados à realidade das condições dos serviços 

ofertados, necessidade dos usuários atendidos e sobretudo da qualificação do trabalhador. 

A supervisão técnica como ação de capacitação trata-se de uma construção coletiva, que 
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parte de problemáticas levantadas nos processos de trabalho, que limitam ou impedem a 

efetivação dos direitos dos usuários. Possui princípio nos moldes de organização do cotidiano 

de trabalho com foco na otimização dos processos com vistas a solução de possíveis problemas. 

Sua metodologia é baseada em saberes, que podem ser sistematizados a partir da 

adequação científica à necessidade vigente, e pela competência da inteligência prática do saber, 

que considera a experiência, competência e vivência prática dos agentes envolvidos. Se 

estabelece sob a gênese da coletividade, para que em um processo propositivo possam ser 

criadas referências teóricas, metodológicas e operacionais. 

A supervisão técnica na Secretaria Municipal de Assistência Social será 

operacionalizada em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNAS nº 6, 

de 13 de abril de 2016, sendo estabelecidos parâmetros e instrumentais próprios que reflitam a 

particularidades locais. 

 

5.2.1.1 Pressupostos Metodológicos para Supervisão Técnica no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SAS 

 

A Gerência de Rede de Proteção Social Básica-GRPSB, vinculada à Superintendência 

da Proteção Social Básica, iniciou em 2017 intervenções e metodologias em conformidade aos 

pressupostos da supervisão técnica nas unidades a ela ligadas. Tais ações tiveram como 

embasamento legal a Resolução CNAS nº 6, de 13 de abril de 2016, compreendendo a 

supervisão técnica enquanto ação de capacitação dos percursos formativos da educação 

permanente no SUAS, considerada como uma prática desafiadora e, portanto, produtora de 

dados valiosos e que retroalimentam a práxis cotidiana nos serviços socioassistenciais. 

Assim, faz sentido realçar a importância de uma intervenção que utiliza a aprendizagem 

significativa como estratégia de ensino-aprendizagem. A Gerência da Rede de Proteção Social 

Básica – GRPSB, buscou aproximar-se da Política Nacional de Educação Permanente no SUAS 

– PNEP/SUAS gradativamente, apreendendo que para a execução da supervisão técnica, é 

necessário que a equipe utilize os conhecimentos preexistentes (aprendizagem significativa) e 

que estude as leis e normativas que regulamentam o SUAS, a PNEP/SUAS e a supervisão 

técnica, para que a prática seja embasada em conteúdos teóricos e científicos. 

Pode-se dizer que tal prática impulsionou a equipe da GRPSB a buscar conteúdos 

teóricos e científicos acerca das metodologias ativas para aprendizagem significativa. Como 
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resultado, a execução da supervisão técnica pela GRPSB acontece, hoje, por meio de 

metodologias ativas de ensino/aprendizagem (Aprendizagem Baseada em Problemas, Método 

Indutivo, dentre outras) que valorizam a aprendizagem significativa para desenvolver de 

competências e  

fornecer subsídios teóricos, metodológicos, técnicos, operativos e éticos para 

a construção crítica e criativa de novas alternativas de intervenção aos 

trabalhadores do SUAS e elevar a qualidade do provimento dos serviços, [...] 

contribuindo para a ressignificação das ofertas da Assistência Social e 

potencializando o pleno cumprimento de suas funções e seguranças 

afiançadas, na perspectiva da garantia de direitos. (CNAS, 2016, s/p). 

 

 

As ações desenvolvidas pela Gerência da Rede de Proteção Social Básica- GRPSB, no 

que tange às metodologias de aprendizagem nos moldes da supervisão técnica, servirão de 

subsídios para a estruturação e efetivação desta prática no âmbito da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, através de troca de experiências, reuniões técnicas e disposição de 

documentos utilizados na execução, avaliação e relatórios. 

 

5.2.1.2 Condições específicas da supervisão técnica 

 

Estabelecidos no Artigo 4º da Resolução CNAS nº 6, de 13 de abril de 2016, os 

objetivos gerais da supervisão técnica são: 

 

Art. 4º A Supervisão Técnica tem por objetivo geral fornecer subsídios 

teóricos, metodológicos, técnicos, operativos e éticos para a construção crítica 

e criativa de novas alternativas de intervenção aos trabalhadores do SUAS e 

elevar a qualidade do provimento dos serviços, programas, projetos, 

benefícios socioassistenciais e transferência de renda e da gestão do Sistema, 

contribuindo para a ressignificação das ofertas da Assistência Social e 

potencializando o pleno cumprimento de suas funções e seguranças 

afiançadas, na perspectiva da garantia de direitos. §1º São funções do SUAS: 

Proteção Social, Vigilância Socioassistencial e Defesa de Direitos. §2º As 

Seguranças Socioassistenciais afiançadas pelo SUAS são: Acolhida; Renda; 

Convívio ou Vivência familiar, comunitária e social; Desenvolvimento de 

autonomia; Apoio e  auxílio (BRASIL, 2016, s/p). 

 

O Art. 5º especifica os objetivos específicos da Supervisão Técnica no SUAS: 

 

I. promover um espaço de escuta e de diálogo entre membros da(s) equipe(s); 

II. contribuir para o aperfeiçoamento profissional, técnico e ético-político dos 

trabalhadores do SUAS, buscando, de forma contínua e permanente, a 
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qualidade e a efetividade no exercício de suas atribuições; III. fomentar entre 

os trabalhadores do SUAS a reflexão e o estudo conjunto das questões 

relacionadas ao seu cotidiano de trabalho e práticas profissionais, na 

perspectiva de melhor desenvolver as capacidades e competências coletivas; 

IV. produzir subsídios para a proposição de novas práticas e técnicas 

profissionais, metodologias e novos processos e rotinas de trabalho, visando a 

superação de desafios, limitações e dificuldades enfrentadas pelas equipes 

profissionais do SUAS; V. aprofundar e aprimorar os conhecimentos teóricos 

e práticos sobre os fenômenos, contextos e dinâmicas sociais dos territórios, 

de forma a superar visões reducionistas da realidade brasileira e dos sujeitos 

destinatários dos direitos sociais; VI. promover processos de reflexão e 

autorreflexão que contribuam para o rompimento com práticas 

preconceituosas, assistencialistas e estigmatizadoras, e para a ampliação da 

percepção sobre si e seu papel, sobre o outro e sobre a sociedade brasileira, na 

perspectiva do direito e do respeito à diversidade; VII. desenvolver capacidade  

de trabalho colaborativo, horizontal e interdisciplinar entre os membros da(s) 

equipe(s), proporcionando o compartilhamento de experiências e 

conhecimentos entre as diferentes equipes profissionais do SUAS; VIII. 

estimular a construção de ações voltadas ao território como meio de ampliar o 

conhecimento sobre as necessidades, demandas sociais e potencialidades da 

população e do território para o fortalecimento do vínculo comunitário e de 

sua capacidade protetiva (BRASIL, 2016, s/p). 

 

As características essenciais para que a ação de educação permanente seja tipificada 

como supervisão técnica: 

 

1 Definir-se como estratégia de formação coletiva, que pode ser desenvolvida com base em 

diferentes abordagens e técnicas, devendo ser orientada pelas necessidades da (s) equipe (s) 

participante (s) e propiciada ampla participação. 

2 Configura-se como ação contínua de qualificação profissional, que deve ser estruturada por 

um período estabelecido nas Trilhas de Aprendizagem e Matrizes Pedagógicas. 

3 Deve ser prevista carga horária mensal para Supervisão Técnica para cada grupo de trabalho. 

4 Deve ser estabelecido número de participantes mínimo e máximo para cada ação. 

5 As ações devem ter periodicidade constante que atenda ao propósito da ação. 

 

5.2.1.3 Modalidades de supervisão técnica 

 

Em acordo ao Art. 6º da Resolução CNAS nº 6, de 13 de abril de 2016, a supervisão 

técnica configura-se em estratégia de formação coletiva, que pode ser desenvolvida com base 

em diferentes abordagens e técnicas, devendo ser orientada pelas necessidades da (s) equipe (s) 

participante (s) e propiciada ampla participação. 
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§ 3º A Supervisão Técnica poderá ser considerada interna, quando o 

supervisor integrar o quadro de profissionais da Assistência Social; ou, 

externa, quando requerer especialistas externos em temáticas relacionadas ao 

trabalho desenvolvido pela(s) equipe(s) profissional (is) do SUAS; § 4º As 

Instituições de Ensino integrantes da Rede Nacional de Capacitação e 

Educação Permanente do SUAS - RENEP/SUAS podem ser mobilizadas por 

meio de termo de fomento, termo de cooperação ou consórcios, para apoiar e 

operacionalizar as atividades de Supervisão Técnica (BRASIL, 2016, s/p). 

 

Visto que as ações de supervisão técnica no âmbito do SUAS no município fazem parte 

do Percurso Formativo de Educação Permanente do SUAS, o desenvolvimento das mesmas 

serão pautadas nas legislações pertinentes e nos padrões estabelecidos neste Plano de 

Educação Permanente, conforme item que determina fluxos para efetivação das ações de 

educação permanente . 

As ações de capacitação tais como a supervisão técnica possuem previsão de realização 

nas modalidades presenciais, semipresenciais e a distância por meios eletrônicos, entretanto a 

configuração da ações estará condicionada ao proposto na Matriz Pedagógica em acordo à 

aprovação do Núcleo de Educação Permante – NEP-CG/SAS. 

 

5.2.1.4 Diagnóstico e levantamento de necessidades 

 

As ações de supervisão técnica seguem as demandas conforme levantamento de 

necessidades, previsto no item quarto deste Plano. Estão respaldadas neste diagnóstico a 

construção coletiva, o propósito da Política de Assistência Social, Plano de Gestão Municipal e 

essencialmente as necessidades de capacitação dos servidores. O foco na construção do 

diagnóstico é a superação de problemáticas limitadoras e construção de novos saberes que 

constituam condições teóricas e operativas que otimizem o processo de trabalho, qualifiquem 

os serviços e resultem no produto final de melhoramento na condição de vida dos usuários do 

Sistema Único de Assistência Social. 

 

5.2.1.5 Supervisor técnico: perfil e atribuições 

 

O supervisor técnico é responsável pela sistematização do processo, conforme artº 12 da 

Resolução CNAS nº 6, de 13 de abril de 2016, que estabelece: 
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I - supervisor interno: a) ser trabalhador da assistência social,  

preferencialmente efetivo, com mais de cinco anos de atuação na política de 

Assistência Social e experiência na gestão e no provimento de serviços e 

benefícios; b) dominar conhecimentos teóricos sobre as ações cotidianas, tais 

como legislações e orientações técnicas;c) apresentar perfil de liderança 

democrática de equipe; d) apresentar capacidade de escuta qualificada e 

compartilhamento de experiências; e) apresentar capacidade de promover a 

organização dos processos, pelo diálogo e levantamento de situações do 

cotidiano a serem superados coletivamente. II - supervisor externo: a) ser 

profissional com expertise sobre determinada área, preferencialmente 

integrante de Instituições de Ensino credenciada na Rede Nacional de 

Educação  Permanente do SUAS - RENEP/SUAS, convidado a partir das 

necessidades de aprendizagem identificadas pela equipe;b) apresentar 

capacidade de identificar e propor soluções para superação de problemas e 

dificuldades, visando ao aprimoramento dos processos de trabalho; c) possuir 

experiência prática e pedagógica articulada com conhecimento teórico; d) 

ser especialista sobre determinado tema do cotidiano dos processos de 

trabalho, incluindo questões de natureza educacional, psicológica, 

interrelacional e técnica (BRASIL, 2016, s/p). 

 

O Núcleo de Educação Permanente em articulação com as Gerências de Educação 

Permanente e Gestão no Trabalho acompanhará o processo de escolha dos profissionais que 

executarão a supervisão técnica na SAS, em acordo a Matriz Pedagógica e Plano de Curso. Fica 

previsto, ainda, a observância quanto aos critérios de exigência como fatores determinantes para 

a escolha dos supervisores, admitindo-se exceções aos requisitos dispostos neste item 5.2.1.3, 

os quais serão autorizados quando pertinente e aprovados pelas instâncias competentes. 

 

5.2.1.6 Acompanhamento da Supervisão Técnica 

 

O planejamento e execução das ações de SupervisãoTécnica no SUAS, será formulado 

pelo demante e devem ser acompanhadas pela Gestão do Trabalho do SUAS, com a participação 

do Núcleo de Educação Permanente, conforme disposto no Art. 11 da Resolução CNAS nº 6, 

de 13 de abril de 2016. Como ação de integração coletiva e colaborativa, o acompanhamento e 

coordenação configura-se como apoio ao desenvolvimento dos processos, de responsabilidade 

de todos os envolvidos com objetivo único. 

As ações de supervisão técnica, como as outras ações de capacitação, obedecerão ao 

fluxo determinado neste Plano de Educação Permanente. 
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5.2.1.7 Certificação 

 

Todas as ações de capacitação, onde inclui-se a supervisão técnica pelas quais tenha 

passado o público dessa política, devem gerar a respectiva certificação aos participantes. O 

processo de certificação da supervisão técnica atenderá ao previsto na Resolução CNAS nº 6, 

de 13 de abril de 2016: 

Art. 10 A Supervisão Técnica será certificada pela Instituição de Ensino - IE 

credenciada na Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do 

SUAS ou pelo Núcleo de Educação Permanente. §1º A Supervisão Técnica 

compõe o percurso formativo dos trabalhadores do SUAS, portanto, deve ser 

considerada na sua progressão funcional. § 2º Os critérios para certificação 

das práticas serão definidos de forma descentralizada pelos entes federados, 

considerando os parâmetros estabelecidos por esta Resolução (BRASIL, 2016, 

s/p). 

 

5.2.1.8 Fluxo de Ações e Atribuições em Supervisão Técnica - SAS 

 

Para melhor compreensão dessas ações, foi estabelecido um fluxo a ser observado 

pelos agentes envolvidos e responsáveis pelas ações de capacitação: 

 

1 Levantamento de Demandas 

•Competência: Participação de todos os envolvidos 

A)Trabalhadores 

•Instrumental especifico 

B)Gestores 

•Instrumental especifico 

C)Avaliação de Resultados das Ações: Instrumentais Próprios 

•Avaliação de reação: trabalhador / participante 

•Avaliação do mediador / ministrante 

•Relatório final da capacitação: produtos 

D)Vigilância e Monitoramento 

•Instrumental especifico 

 

2 Diagnóstico 

•Competência: GEP/GIGT/COEP 
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3 Elaboração da Matriz Pedagógica 

•Competência: Demandantes 

•Com base no diagnóstico e Portfólio de Ações em Capacitações e Treinamentos será 

elaborada a Matriz Pedagógica 

3.1 Apreciação e aprovação do NEP-CG/SAS 

 

4 Cronograma 

•Competência: GEP e GIGT 

•Cronograma em conformidade com a demanda gerada na Matriz Pedagógica. 

  

5 Plano de Capacitação e Treinamento 

•Competência: Demandantes, GEP, GIGT E NEP-CG/SAS 

•Demandantes elabora o Plano de Capacitação e Treinamento em acordo à Matriz Pedagógica; 

•Caberá às gerências de EP e GT acompanhamento e apoio na elaboração. 

 

5.1 Apreciação e aprovação do NEP 

 

6 Execução da Ação 

•Competência: Demandante, GEP e GIGT 

•Executada pelo responsável/demandante ou a quem indicar 

•Acompanhamento: GEP e GIGT 

 

6.1 Avaliação de Reação 

•Competência: Demandante, GEP e GIGT 

•Estabelecer os instrumentais 

 

6.2 Relatório Final 

•Competência: Demandante 

•Estabelecer os instrumentais 

 

7 Certificação 

•Competência: Demandantes, GEP, GIGT E NEP 

•Submeter resultados ao NEP para aprovação e certificado 
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5.3 FLUXOS PARA EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

A Gerência de Educação Permanente juntamente com o Núcleo de Educação 

Permanente NEP-CG/SUAS deverão possuir controle da realização (pré, durante e pós) de todas 

as ações de capacitação em Educação Permanente no âmbito da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SAS, contemplando o seguinte fluxo de efetivação: 

 

1 Superintendência/ Gerência solicita a ação de Capacitação (prevista ou não no Plano de 

Educação Permanente) através de Comunicação Interna à Gerência de Educação Permanente 

da SAS- GEP, informando o nome da ação, tipologia, objetivo, público-alvo, instrutor/ 

facilitador/ e data prevista da ação. 

2 A Gerência de Educação Permanente disponibilizará os documentos padronizados do 

Programa “CAPACITA-SAS” ao demandante. 

3 O demandante e/ou a equipe da Gerência de Educação Permanente apresenta a matriz 

pedagógica da capacitação ao Núcleo de Educação Permanente – NEP-CG/SAS para 

conhecimento, adequações (se necessário) e aprovação. 

4 Verificando a precisão de adequações, o NEP-CG/SAS encaminha ao demandante a proposta 

de alterações. 

5 Após a aprovação, a GEP fica responsável pela organização administrativa e logística da 

capacitação. Se houver necessidade, o setor demandante também atuará na organização. 

6 Executa-se a ação de capacitação. Em paralelo, é realizado o acompanhamento presencial de 

um técnico para verificar o nível de participação, por um período máximo de 40 minutos. 

7 Após a execução da ação de capacitação, o demandante entrega a GEP a documentação 

fornecida: slides de apresentação com os contéudos da matriz pedagógica, folha de frequência, 

instrumentais de avaliação, registros fotográficos. 

8 Munidos dos documentos citados acima, a GEP elabora o Relatório Síntese e atualiza as 

informações no Banco de Dados do Programa. 

9 O NEP-CG/SUAS emite certificado aos participantes e instrutores. 

10 No que se refere à Produção Técnica, o demandante apresentará ao NEP-CG/SAS o material 

produzido para conhecimento, alterações (se necessário) e aprovação. 

11 Verificando a precisão de adequações, o NEP-CG/SAS encaminha ao demandante a proposta 
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de alterações. 

12 Após a aprovação, a GEP fica responsável pela publicação digital da produção técnica, sob 

responsabilidade do demandante a publicação de modo impresso. 

13 Através de um cronograma, será realizada a avaliação e monitoramente das ações de 

capacitação em Educação Permanente. 

14 Supervisão Técnica - A implantação da Supervisão Técnica será realizada de maneira 

gradativa, orientada e efetivada a partir das diretrizes e princípios, atendendo à perspectiva 

político-pedagógica da educação permanente. 

15 A princípio, serão realizadas reuniões e oficinas técnicas para levantamento e trocas de 

experiências das supervisões realizadas em diversas frentes de trabalho, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

Ainda sobre a implantação, levar-se-à em consideração as peculiaridades 

organizacionais e estruturais da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS para a 

elaboração de estratégias de formação coletiva – supervisão técnica. Também podem estar 

articuladas e integradas à Supervisão Técnica no SUAS ações complementares como 

seminários, mesas redondas, jornadas e oficinas. 
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5.4 AÇÕES DE TREINAMENTO 

 

Treinamento trata-se de qualquer atividade em que a temática e\ou conteúdo que não se 

enquadre nos Percursos Formativos de Educação Permanente. O treinamento tem como 

objetivo capacitar o profissional para determinada área ou assunto, por meio do 

aperfeiçoamento de habilidades a respeito de determinada temática. A duração e número de 

participantes pode variar de acordo com a característica, podendo ser dividido por etapas ou 

fases. 

Além de cursos com carga horária superior a 8h/a, também se enquadram como 

treinamentos as seguintes ações educativas: 

a) Seminário: aula, encontro didático ou reunião especializada para debate e estudo 

aprofundado sobre tema específico com apoio de um especialista. Deve ter duração mínima de 

3 (três) horas; 

b) Mesa-redonda: reunião intermediada por um coordenador para debate de um tema de 

estudo, pesquisa ou prática, compartilhado pelos profissionais. Deve ter duração mínima de 3 

(três) horas; 

c) Jornada: evento que reúne os profissionais da área em torno de temas e atividades de ensino, 

pesquisa e extensão que envolva a Assistência Social, por meio de apresentação de projetos de 

pesquisa, de extensão e relatos de experiência. Pode ser aberto ao público com objetivo de 

mobilizar e divulgar pesquisas e práticas profissionais no âmbito da Assistência Social. Deve 

ter duração mínima de 1 (um) dia, compreendendo 8 (oito) horas de duração; 

d) Oficina: exposição presencial dialogada e trabalhos grupais, mediada por profissional (is), 

visando auxiliar os participantes na apreensão conceitual que fundamenta a abordagem dos 

temas e conteúdos, e na incorporação dos instrumentos de gestão, por meio do estabelecimento 

de relações dinâmicas entre a reflexão teórico-prática, a leitura da realidade em diferentes 

escalas (nacional/regional/estadual/local), contemplando as particularidades e diversidades 

socioculturais de contexto e desigualdades socioterritoriais, as experiências e os conhecimentos 

trazidos pelos sujeitos do processo. Deve ter duração mínima de 2 (duas) horas. 

e) Workshop: atividade de curta duração, em que técnicas, habilidades, saberes, artes, etc, são 

demonstrados e aplicados. 

f) Produção técnica: publicações de materiais impressos ou digitalizados com função de 

orientação técnica, publicidade de ações ou eventos executados. 

As Ações de Treinamento podem se dividir em dois formatos, sendo Ações de 
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Treinamento Programadas e Ações de Treinamento Não Programadas: 

 

- Ações de Treinamento Programadas: 

 

Ações de Treinamento previstas em Cronograma Anual solicitadas antecipadamente a 

aos setores da secretaria ou outras que são demandadas através de pesquisas, estudos 

específicos, relatórios e avaliações realizadas pela própria Gerência de Educação Permanente, 

Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS e/ou articuladas com a Comissão de 

Educação Permanente – COEP-CG/SAS. 

 

- Ações de Treinamento Não Programadas: 

 

Ações que não estão contidas no Cronograma Anual solicitados conforme demanda 

espontânea por parte dos setores da SAS a partir de contextos emergenciais ou urgentes, por 

força e natureza dos serviços. 

As Ações de Treinamento Programadas e Não Programadas podem ser 

administrativamente geridas das seguintes formas: 

 

1) Gestão integral GEP: é executada por meio de uma solicitação dos setores demandantes à 

GEP, que fica responsável pela organização administrativa e logística dos cursos. 

 

2) Interface: o setor solicitante compartilha a organização administrativa e logística dos cursos 

com a GEP. Neste segundo caso, deve-se solicitar o formulário check-list a GEP e informar 

quais itens ficam sob responsabilidade do solicitante. 

 

3) Independente: as gerências ou superintendências elaboram e executam ações de 

treinamento,  sem a participação ou responsabilidade administrativa da Gerência de Educação 

Permanente. Enfatiza-se que neste tipo de ação, a GEP não possui  responsabilidade em fornecer 

certificados ou declarações de participação. Acrescenta-se, ainda, que os certificados emitidos 

externamente à GEP ou Escola de Governo não possuirão efeitos para posterior avaliação de 

desempenho do servidor, ficando submetida a sua adequação para este fim a partir do processo 

de certificação pelo Núcleo Municipal de Educação Permanente do município de Campo 

Grande, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social – NEP-CG/SAS).
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Delineamos a partir de então UM PASSO A PASSO dos procedimentos administrativos 

a serem efetivados pelos setores demandantes das ações educativas, conforme a categoria em 

que se encontram. 

 

5.4.1 Ações de Treinamento Sob a Gestão do GEP 

 

Ficam estabelecidos etapas a seguir para as ações de treinamento sob a gestão integral 

da Gerência de Educação Permanente: 

 

1 As Superintendências e Gerências da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, por 

meio de Formulário de Solicitação de Educação Permanente (Anexo I), requisita ação de 

Treinamento à Gerência de Educação Permanente – GEP. 

2 A Gerência de Educação Permanente - GEP fica responsável por receber documentação e 

realizar pré-análise. 

3 A pré-análise refere-se às datas, local, quantitativo de participantes e a carga-horária da 

atividade. 

4 As solicitações deverão ser realizadas com no mínimo 45 dias de antecedência (via 

Comunicação Interna – CI). Somente serão aceitas solicitações com prazo inferior mediante a 

apreciação da Gerência de Educação Permanente – GEP, mediante a justificativa da urgência. 

5 Caso a requisição não esteja em conformidade, caberá à Gerência de Educação Permanente - 

GEP dar o retorno da inconformidade para a Superintendência - Gerência e solicitar as devidas 

adequações. 

6 Diante da documentação em conformidade, caberá à Gerência de Educação Permanente 

GEP encaminhar a devolutiva para a Superintendência/Gerência onde se originou a solicitação. 

7 Após a análise, será dada a abertura ao curso junto à Escola de Governo – EGOV ou 

instituições parceiras. 

8 Ao final da atividade, deverá ser entregue a Avaliação e Lista de Presença, conforme os 

instrumentais disponibilizados pela Gerência de Educação Permanente – GEP. 

9 A GEP emite certificado e/ ou declaração aos participantes e instrutores. 

10 A Gerência atualiza as informações na Planilha de Ações de Capacitação.
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5.4.2 Ações de Treinamento em Interface 

 

A Gerência de Educação Permanente deverá possuir controle da realização (pré, durante 

e pós) de todas as atividades de Treinamento no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SAS. As ações também incluem a produção técnica: informativos, nota técnica, 

cadernos e demais produções para publicação físico e digital. 

 

1 Superintendência/ Gerência solicita a ação de Treinamento e/ ou Produção Técnica (prevista 

ou não em cronograma) através de Comunicação Interna à Gerência de Educação Permanente 

da SAS- GEP, informando o nome da ação, tipologia, objetivo, público-alvo, instrutor/ 

facilitador/ autor e data previstada ação ou publicação. 

2 A Gerência de Educação Permanente disponibilizará um formulário de check-list ao 

solicitante, este deverá identificar as providências que ficarão sob sua responsabilidade e as que 

serão de responsabilidade da GEP. 

3 No caso de ação de Treinamento, a GEP verifica os formulários e o Plano de Curso e emite 

parecer. 

4 Caso a ação de Treinamento necessite de adequações, comunica-se ao demandante através de 

CI via e-mail. 

5 Se aprovado, a GEP efetua o cadastro das informações do curso e realiza as providências de 

sua responsabilidade. 

6 Realiza-se a ação de capacitação. 

7 Após a execução da ação de Treinamento, o solicitante disponibiliza a GEP a lista de presença, 

formulário de avaliação dos participantes e se for o caso, também do instrutor e/ ou do próprio 

setor. Caso a GEP não se faça presente durante a ação, o setor solicitante deverá encaminhar os 

registros fotográficos. 

8 Munidos dos documentos citados acima, a GEP elabora o Relatório de Apresentação de 

Resultados e emite ao setor solicitante. 

9 A GEP emite certificado e/ ou declaração aos participantes e instrutores. 

10 A Gerência atualiza as informações na Planilha de Ações de Capacitação. 
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5.4.3 Ações de Treinamento Independentes 

 

A Gerência de Educação Permanente deverá possuir controle da realização (pré, 

durante e pós) de todas as ações de Treinamento no âmbito da Secretaria Municipal de  

Assistência Social – SAS. 

As ações também incluem a produção técnica: informativos, nota técnica, cadernos 

e demais produções para publicação físico e digital. 

 

1 Superintendência/ Gerência/ Coordenação informa a ação de Treinamento  e/ou Produção 

Técnica através de Comunicação Interna (via-email) à Gerência de Educação Permanente da 

SAS- GEP, informando o nome da ação, tipologia, objetivo, público-alvo, instrutor/ facilitador/ 

autor, data prevista da ação ou publicação e se houver, nome da parceria. 

2 Tanto a ação de Treinamento quanto a Produção Técnica, a GEP verifica as informações e 

realiza registro para controle. 

3 No caso de ação de Treinamento, após a apreciação, a GEP disponibilizará formulário de lista 

de presença e avaliação. 

4 Após a execução da ação de Treinamento, o setor executante deverá viabilizar à GEP a lista 

de presença, formulário de avaliação dos participantes e se for o caso, também do instrutor e/ 

ou facilitador, bem como, encaminhar o registro fotográfico. 

5 Munidos dos documentos citados acima, a GEP atualiza as informações na Planilha de Ações 

de Capacitação. 
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5.5 BANCO DE INFORMAÇÕES DOS TRABALHADORES 

 

A criação de um banco de dados com registro da participação em atividades de Educação 

Permanente possibilitará o controle da participação dos trabalhadores, viabilizando a realização 

de diagnósticos e o fornecimento de subsídios para avaliação de desempenho e para os 

processos de trabalho, fortalecendo a Gestão do Trabalho enquanto área estratégica para o 

cumprimento da função pública do SUAS. 

Para isto, poderá ser utilizada uma planilha (Anexo II) por todas as unidades que não 

possuam acesso à internet e entregue juntamente com o RMA. Para as demais, o preenchimento 

será através do formulário Google Forms, que deverá ser preenchido mensalmente pelas 

unidades e gerências (físico ou digital). 

Em posse dos formulários devidamente preenchidos, a Gerência de Educação 

Permanente realizará a atualização e controle das informações no Banco de Dados. 

 

 

6. CERTIFICAÇÃO 

 

A certificação das ações de capacitação, ao que se refere aos percursos formativos 

formulados neste Plano, seguem as prerrogativas básicas da Política Nacional de Educação 

Permanente, compreendendo que o órgão gestor do SUAS no municipio, representado por sua 

Gerência de Educação Permanente – GEP, deve assegurar que todas as ações de capacitação e 

treinamento, pelas quais tenha passado o público dessa política, devem gerar a respectiva 

certificação e/ou comprovação para os participantes. 

No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, as ações de capacitação 

dos Percursos Formativos trilhados pelo trabalhador devem ser considerados em sua progressão 

funcional. 

Em Campo Grande, a certificação das ações de capacitação em Educação Permanente 

ficam condicionadas a apreciação e aprovação do Núcleo de Educação Permanente - NEP- 

CG/SAS, conforme Decreto Municipal n. 13.929, de 12 de julho de 2019, observando diretrizes 

estabelecidas no Artº 3º Item VII e Art. 4º, §2º, deste mesmo Decreto. 

A análise de julgamento para compatibilidade em relação a ação de capacitação deve 

levar em consideração: 
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A) aos aspectos didático-pedagógicos; 

B) ao conteúdo trabalhado; 

C) competências desenvolvidas. 

 

Para que o Núcleo de NEP-CG/SAS valide a certificação da ação de capacitação, esta 

deve ter atendido aos critérios de aprovação e execução previstos por este plano. As ações que 

não se enquadrem total ou parcialmente como ações de capacitação ao estabelecido serão 

consideradas como ações de treinamento. 

Os cursos realizados como ações de treinamentos quando cadastrados e vinculados à 

Escola de Governo Municipal – EGOV, serão certificados por esta entidade municipal, sob a 

supervisão e controle da Gerência de Educação Permanente - GEP. 

Os certificados ou declarações das demais ações de treinamento executadas sob a Gestão 

Integral da Gerência de Educação Permanente – GEP ou em interface, são de responsabilidade 

da referida gerência. 

 

7. METAS 

 

O Plano de Educação Permante 2020/2021 tem como principal meta efetivar os 

parâmetros e ações aqui pactuados, ressaltando a importância dos objetivos propostos em razão 

deste documento se constituir como o primeiro plano formulado por esta Secretaria com tal 

finalidade. Grandes expectativas são geradas entre os agentes envolvidos, e ainda é cercado de 

muita satisfação por ser considerado um avanço significativo para a Política de Assistência 

Social no município. 

Consideramos este período de grandes mudanças e adequações para toda a sociedade 

em meio a uma pandemia global do Covid-19, que atinge diretamente a Política de Assistência 

Social. Nossos trabalhadores se encontram na linha de frente à mitigação dos aspectos sociais 

e econômicos resultantes do alargamento das classes vulnerabilizadas em consequencia da 

recessão econômica, com aumento da demanda de trabalho tanto nas unidades descentralizadas 

quanto no órgão gestor. Portanto, estas novas condições de trabalho que se apresentam devem 

ser consideradas quando se trata do cumprimento das metas desse plano. 

Cabe aos gestores e demais agentes envolvidos no desenvolvimento das ações de 

educação permante disporem de estratégias especificas que garantam a aplicabilidade as ações, 
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sua eficácia e eficiência. 

Ficam estabelecidos os portfólios de ações de capacitações e treinamentos no SUAS – 

SAS, (vide anexo) que se prestaram de principios norteadores para construção da trilha de 

aprendizagem, sob a denominação do “Programa CAPACITA-SAS”, consideradas todas as 

condicionalidades deste plano. 

Ressalta-se ainda, que tais metas serão instrumentalizadas para que sirvam como base 

geradora de futuros indicadores para o diagnóstico de monitoramento e avaliação do presente 

Plano de Educação Permanente. 

 

8.CRONOGRAMA 

 

METAS 2020-2 2021-1 2021-2 

Lançamento e divulgação do Plano de Educação 
Permanente do SUAS do município de Campo Grande – 

MS. 

 
X 

  

Implementação do Programa de Educação Permanente 
da SAS: CAPACITA – SAS 

X   

Formulação das Matrizes Pedagógicas X   

Cronograma de ações de Capacitações e Treinamentos X   

Execução dos objetivos e Metas propostosno PEP-SAS X X X 

Avaliação e monitoramento do PEP-SAS X X X 

 

9.ORÇAMENTO 

 

Os recursos a serem investidos na implementação das ações da Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente do SUAS estão previstos no Plano Municipal de Assistência Social, no 

Plano Plurianual Orçamentário 2018-2021/ PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a 

Lei Orçamentária Anual – LOA/2021. 

Ressalta-se que a alocação de recursos financeiros para o funcionamento das ações da 

Educação Permanente do SUAS podem ser de fontes de recursos diversas, incluindo emendas 

parlamentares, programas voltados para a educação permanenete, parcerias, chamamentos 

públicos e demais captações de recursos de origem nacional, estadual e municipal. 
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10.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O uso de técnicas de monitoramento e de avaliação para afilar os resultados e alcançar 

efetividade e completude das políticas municipais torna-se de fundamental importância, a fim 

de ter uma melhor compreensão do desempenho da atuação governamental no uso dos recursos 

públicos. 

Para Rolim (2009) a definição de monitoramento é descrito como uma ação que ocorre 

frequentemente e é descritiva, registra insumos, resultados e atividades. A avaliação, por sua 

vez, ocorre periodicamente, é mais analítica e examina processos. Desse modo, torna-se 

importante ter a clareza das diferenças e complementaridade do processo de monito 

ramento e avaliação, para propiciar um melhor gerenciamento dos recursos, 

acompanhamento e avaliação das ações. 

No tocante à Educação Permanente, as ações deverão ser monitoradas e avaliadas pelo 

Núcleo de Educação Permanente no âmbito municipal, subsidiado pela Comissão de Educação 

Permanente. Acompanhar o percurso formativo trilhado pelo trabalhador desde o seu ingresso 

no SUAS requer adequações necessárias ao seu aperfeiçoamento, concebendo a possibilidade 

de qualificação do desenvolvimento de progressão funcional, melhorando assim a qualidade 

dos serviços no âmbito do SUAS. 

Após cada etapa cumprida, serão criados instrumentais para levantamento de dados e 

elaboração de relatórios que busquem avaliar os resultados alcançados, devendo ser pontuadas 

as dificuldades encontradas, as soluções buscadas e as possibilidades a serem construídas. 

Também serão desenvolvidas estratégias que incentivem a qualidade dos serviços, a 

aplicação de metodologias voltadas à Educação Permanente no âmbito do SUAS e a criação de 

mesas de negociação como instrumento de avaliação e monitoramentos dos serviços 

socioassistenciais. 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE INFORMAÇÕES  

TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Superintendência: 

Gerência\ Unidade: 

Mês: 
 

Nome Vínculo Função Nome da Atividade Tipologia Local Data C. H. 
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ANEXO III 

PORTFÓLIO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

1. CAPACITAÇÕES: PERCURSOS FORMATIVOS – SERVIÇOS TIPIFICADOS NO SUAS 

Percurso 

Formati

vo 

Tipo Título Público-Alvo Consolidação da Ementa Objetivos da Ação Demandante 

G
es

tã
o
 d

o
 S

U
A

S
 

Supervisão 

Técnica 

Estratégias na Gestão 

do SUAS 

Superintendente, 

Gerentes e Técnicos 

de nível superior que 

atuam na 

Superintendência da 

Gestão do SUAS 

Trabalho intra e multidiciplinar entre 

gerências, com objetivo de esclarecer as 

competências de cada setor e 

compreerder a inter-relação entre estas, 

para consecução  das funções de gestão 

do SUAS 

Promover a interação 

das ações de Gestão 

do SUAS a partir do 

reconhecimento do 

papel de cada setor e 

conceber estratégias 

de compartilhamento 

e fluxo de 

informações e 

Processos gerenciais 

Gerência de Informações 

e Gestão do Trabalho do 

SUAS 

      

G
es

tã
o

 d
o

 S
U

A
S

 

Curso 

Introdutório 

Introdução à Política 

Nacional de    

Assistência Social 

Profissionais de Nível 

Médio e Superior da 

SAS; 

Conselheiros 

Municipais de 

Assistência Social. 

 

 

- Aspectos biopsicossociais da pobreza 

e vulnerabilidade Social; 

- Assistência Social como política de 

proteção social; 

-Lei Orgânica de Assistência Social; 

- Lei Municipal do Sistema Único de 

Assistência Social. 

Promover o 

conhecimento e a 

reflexão dos 

profissionais quanto à 

Política Nacional de 

Assistência Social, 

suas diretrizes e 

conceitos no campo 

da vulnerabilidade 

social, econômica e 

social; 

-Superintendência de 

Gestão do SUAS; 

-Gerência de 

Planejamento e 

Regulação do SUAS; 

-Gerência de Parcerias; 
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-Política Nacional de Assistência 

Social; 

- Norma Operacional Básica do 

SUAS; 

- Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais; 

Especificidades da Proteção Social 

Básica e Especial 

Possibilitar o 

aprofundamento nas 

legislações 

pertinentes à 

execução da PNAS; 

Propiciar a discussão 

da PNAS à luz da da 

implementação desta 

na esfera municipal. 

- Gerência da Rede de 

Proteção de Social 

Básica; 

Superintendência de 

Proteção Social Especial; 

-Superintendência de 

Gestão Administrativa; 

- CMAS. 

G
es

tã
o

 d
o
 S

U
A

S
 

Curso 

Introdutório 

Introdução ao    

planejamento, 

regulação, 

monitoram ento e 

avaliação do SUAS 

Profissionais de Nível 

Superior que atuam 

na gestão do SUAS 

- Elaboração de Planos, projetos e 

ações estratégicas no Serviço Público; 

- Regulação do SUAS: processos de 

trabalho, atos e sua aplicação na 

Assistência Social; 

- Elaboração, acompanhamento e 

execução dos atos normativos que 

regulamentam o SUAS; 

- Estruturação, estabelecimento e 

leitura de indicadores, propostas e ações 

para captação de recursos. 

Aprimorar a execução 

técnica dos serviços 

conforme as áreas de 

competência na gestão 

do SUAS. 

-Superintendência de 

Gestão do SUAS; 

-Gerência de 

Planejamento e 

Regulação do SUAS; 

-Gerência de 

Informações e Gestão do 

Trabalho do SUAS. 
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G
es

tã
o
 d

o
 S

U
A

S
 

Curso 

Introdutório 

Introdução à       

Vigilância 

Socioassistencial: 

Indicadores para 

Diagnóstico e 

Acompanhamento 

do SUAS 

tendo como ênfase o 

território e a       

intersetoria lidade 

Profissionais de nível 

superior da SAS 

- Compreender formas de mensuração e 

identificar as diferentes dimensões da 

pobreza no Brasil e sua evolução na 

última década; 

- Diagnóstico socioterritorial como 

instrumento de planejamento das ações 

municipais de Assistência Social; 

Interdisciplinaridade, 

interinstitucionalida de, 

intersetorialidade e Rede de 

Atendimento Socioassistencial. 

- Como a Vigilância Social se vincula à 

gestão do SUAS ao produzir e 

sistematizar as informações 

territorializadas sobre as situações de 

vulnerabilidade e risco que incidem sobre 

famílias e indivíduos. 

Aprimorar a execução 

técnica dos serviços 

conforme as áreas de 

competência na gestão 

do SUAS. 

Superintendência de 

Gestão do SUAS; 

Superintendência de 

Proteção Social Especial. 

C
o

n
tr

o
le

 S
o

ci
a
l 

Curso 

Introdutório 

O Papel do Controle 

Social na política de 

Assistência Social 

Conselheiros 

Municipais de 

Assistência Social; 

 

Profissionais de Nível 

Médio e Superior que 

atuam na gestão do 

SUAS. 

- O papel das instâncias de 

participação, deliberação, pactuação e 

controle social na Política de 

Assistência Social; 

- Conhecimento quanto à Política de 

Assistência Social e atuação do 

CMAS. 

Promover o 

conhecimento dos 

profissionais quanto o 

papel das instâncias de 

controle social 

- Conselho Municipal de 

Assistência Social; 

- 

Superintendência de 

Gestão do SUAS 

- Gerência de 

Planejamento e 

Regulação do SUAS 



79  

 

P
ro

v
im

en
to

 d
e 

S
er

v
iç

o
s 

e
 B

en
ef

íc
io

s 
S

o
ci

o
a
ss

is
te

n
ci

a
is

 

 

Supervisão 

Técnica 

Ações 

Particularizadas e 

registro de 

informações 

Profissionais de Nível 

Superior da Proteção 

Social Básica 

- 

Aprimorar o 

conhecimento sobre a 

ação particularizada de 

atendimento do PAIF, 

com atenção para a 

organização do 

procedimento e o registro 

de informações 

Gerência da Rede de

Proteção Social Básica 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos Gestão do 

Serviço de Proteção 

e Atendimento 

Integral à Família – 

PAIF 

Profissionais de Nível 

Médio da Proteção 

Social Básica 

- 

Aprimorar o 

conhecimento conceitual 

e metodológico, 

Habilidades das etapas

que compreendem a 

execução: 

planejamento, atividades 

socioeducativas, 

aquisições dentro da 

Política de 

AssistênciaSocial, 

avaliação da Execução e 

referenciamento técnico, 

objetiva-se a contínua 

qualificação profissional 

com vistas à execução 

Rede da Proteção de 

Social Básica 

  

Coordenadores da 

Proteção Social 

Básica 

 

Trabalhar as 

diretrizesda Organização 

Gerencial do Trabalho 

Social com Famílias do 

PAIF. 

Rede de Proteção de 

Social Básica 
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P
ro

v
im

en
to

 d
e 

S
er

v
iç

o
s 

e
 B

en
ef

íc
io

s 
S

o
ci

o
a
ss

is
te

n
ci

a
is

 

Supervisão 

Técnica 

PAIF e 

Gestão de 

Condicionalidades 

do Programa Bolsa 

Família 

Profissionais de Nível 

Superior da Proteção 

Social Básica 

- 

Aprimorar o 

conhecimento dos 

servidores municipais de 

nível superior no que se 

refere à gestão de 

condicionalidades do 

PBF e ao atendimento de 

pessoas e/ou famílias que 

compõem a demandada 

Assistência Social, 

sobretudo aos 

beneficiários  de 

programas sociais 

vinculados ao Cadastro 

Único. 

Gerência de 

Gestão de Cadastro 

Único 

 

Capacitação        

Introdutória 

Introdução ao  

Provimento dos 

Serviços e 

Benefícios 

da Proteção Social 

Básica: centralida 

de no território e na 

família 

Profissionais de Nível 

Superior da SAS 

- Conhecimentos específicos sobre 

os serviços e benefícios da Proteção 

Social Básica; 

- Dimensionar o conceito de 

território e família como ação 

estratégica. 

Dimensionar o conceito 

de território e família 

como ação estratégica. 

- Gerência da Rede de 

Proteção de Social 

Básica; 

-Superintendência de

Proteção Social Especial. 
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Capacitação        

Introdutória 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos: 

Desenvolvimento 

Humano 

Profissionais de 

Nível Médio e 

Superior da SAS 

- 

Aperfeiçoar 

competências e 

habilidades necessáriasao 

planejamentoeà execução 

do serviço. O

conhecimento específico

sobreo desenvolvimento 

humano é fundamental

para nortear o 

planejamentoeas 

atividades 

socioeducativas. 

Gerência da Rede 

de Proteção de Social 

Básica. 

P
ro

v
im

en
to

 d
e 

S
er

v
iç

o
s 

e 
B

en
ef

íc
io

s 

 S
o

ci
o
a
ss

is
te

n
ci

a
is

 

Supervisão 

Técnica 

Processos de    

Trabalho no 

Serviço de    

Proteção e Atendi 

mento  Especiali 

zado a Famílias e 

Indivíduos 

- PAEFI 

Profissionais de nível 

superior que atuam no 

serviço 

 

 

 

- 

Propiciar 

aprofundamento técnico 

na execução do serviço. 

Superintendência de

Proteção Social Especial 

P
ro

v
im

en
to

 d
e 

S
er

v
iç

o
s 

e 

B
en

ef
íc

io
s 

S
o

ci
o

a
ss

is
te

n
ci

a
is

 

Supervisão 

Técnica 

Processos de    

Trabalho no 

Serviço de    

Medidas 

Socioeducativas 

em Meio Aberto 

Profissionais de nível 

superior que atuam no 

serviço 

- 

Propiciar 

aprofundamento nos 

conhecimentos acerca do 

serviço e sua execução 

Superintendência de

Proteção Social Especial 
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P
ro

v
im

en
to

 d
e 

S
er

v
iç

o
s 

e 

B
en

ef
íc

io
s 

S
o
ci

o
a
ss

is
te

n
ci

a
is

 

Supervisão 

Técnica 

Referencia mento 

das unidades de    

acolhimento 

Profissionais de 

Ensino Superior que 

atuam na Gerência da 

Rede de Proteção 

Social Especial de 

Alta Complexidade 

- 

Qualificar e  

supervisionar 

profissionais de ensino 

superior a realizar o 

referenciamentoda 

Unidadesde Acolhimento 

Institucional 

Superintendência de

Proteção Social Especial 

P
ro

v
im

en
to

 d
e 

S
er

v
iç

o
s 

e 
 S

o
ci

o
a
ss

is
te

n
ci

a
is

 

Capacitação        

Introdutória 

Introdução ao    

Provimento dos 

Serviços da   

Proteção Social 

Especial 

Profissionais de nível 

superior e médio da 

SAS 

- Conhecimentos específicos sobre 

os serviços da Proteção Social 

Especial de Média e Alta 

Complexidade; 

- Atuação com a população de rua 

e suas especificidades no Serviço 

Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua - Centro POP e 

Centro de Triagem e 

Encaminhamento do Migrante e 

População de Rua – CETREMI; 

- Conhecimentos específicos sobre 

Residência Inclusiva; 

Conceitos específicos sobre 

Unidade de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 

Adolescentes; 

- Conceitos específicos sobre 

Instituições de Longa Permanência 

para Idosos. 

Propiciar 

aprofundamento nos 

conhecimentos acerca 

dos serviços da 

Proteção Social 

Especial de Média e Alta 

Complexidade e sua 

execução. 

Superintendência de

Proteção Social Especial 
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ANEXO IV 

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TREINAMENTO 

 

ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Libras Trabalhadores do SUAS 
Instrumentalizar os profissionais quanto a conhecimentos 

básicos sobre a Língua Brasileira de Sinais. 

Pessoas com Deficiência – PCD e Políticas 

Públicas 
Trabalhadores do SUAS 

Proporcionar conhecimento sobre as peculiaridades no 

atendimento às pessoas com deficiência. 

Braile Trabalhadores do SUAS 
Instrumentalizar os profissionais quanto a conhecimentos 

básicos sobre o sistema de escrita tátil BRAILE. 

Guia de Deficiente Visual Trabalhadores do SUAS 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos intermediários sobre o trabalho como guia 

de pessoas com deficiência visual. 

Acessibilidade 

Intermediária 
Trabalhadores do SUAS 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos intermediários sobre acessibilidade. 

Lidando com pessoas com deficiência 

intelectual/Atividades lúdicas para deficientes 

intelectuais 

Trabalhadores do SUAS 

Informar sobre deficiência intelectual visando a promoção 

de interação com respeito e cuidado. 

Apresentar o lúdico como recurso metodológico no 

processo de inclusão da pessoa com deficiência 

intelectual. 
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INFORMÁTICA 

 

Título Público-Alvo Objetivos da Ação 

Informática Básica e Avançada – Word Trabalhadores do SUAS 

Capacitar o participante a utilizar as principais ferramentas do 

Word, explorando desde as ferramentas básicas de formatação e 

edição de textos, até recursos mais elaborados como criação de 

tabelas e impressão de etiquetas e mala-direta. 

Informática Básica e Avançada - Excel Trabalhadores do SUAS 

Proporcionar aos participantes conhecimentos de planilha 

eletrônica que permitam a realização de tarefas elementares de 

cálculos e construção de gráficos. 

Informática Básica e Avançada – Power 

Point 
Trabalhadores do SUAS 

Proporcionar aos participantes conhecimentos necessários para a 

criação e montagem de slides e transparências, na forma 

impressa ou de animação. 

Internet Trabalhadores do SUAS Otimizar os trabalhos, visando maior agilidade. 

Ferramentas Básicas de Gerenciamento e 

Processos: BISAGE, 

DASHORB 

Trabalhadores que atuam na 

Vigilância Socioassistencial 

Elaboração de diagnóstico socioterritorial e instrumentais de 

acompanhamento. 
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SISTEMAS 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Operação de sistemas 

informatizados de Dados 

Auxiliares administrativos das 

unidades 

Propiciar conhecimento acerca do preenchimento de dados 

on- line e a importância do tratamento de dados. 

Ferramentas Básicas de 

Geoprocessamento ARCGis 

Trabalhadores que atuam Vigilância 

Socioassistencial 

Elaboração de projetos de mapeamento ediagnóstico 

socioterritorial. 

Alimentação de dados nos 

sistemas da Rede SUAS 
Trabalhadores que atuam Gestão do SUAS 

Proporcionar o treinamento para a alimentação dos sistemas 

de forma padronizada, permanente e eficiente. 

Sistema Controle Processos 

NXVIEW e Tramitações 

Trabalhadores que atuam na gestão financeira 

e orçamentária 
Articular a tramitação de processos entre setores da PMCG. 

Sistema Ergon Trabalhadores que atuam na gestão de pessoas 
Proporcionar conhecimento/atualização quanto ao 

funcionamento do sistema. 

EDOC Administrativos 
Proporcionar conhecimento/aperfeiçoamento para otimizar a 

execução das tarefas administrativas. 

Tramitação de Processos no 

programa NXVIEW 

Servidores que utilizam o programa (Gerência 

de Gestão de Pessoas, Gerência de Suprimento 

e Compras, Gerência de Controle Convênios-

PP, Gerência de Patrimônio e Almoxarifado) 

Proporcionar conhecimento/aperfeiçoamento para otimizar a 

execução das tarefas administrativas. 

Elaboração de curso destinado ao 

sistema “AGORA”, 

Auxiliar Adm./Assistente Administrativo que 

atuem com o sistema 
Capacitar e orientar os funcionários envolvidos nessa área. 
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SERVIÇOS E ATENDIMENTOS 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Referenciamento Técnico dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Técnicos de Nível Superior da 

Proteção Social Básica 

Aprimorar a operacionalização do referenciamento 

técnico por meio dos eixos: avaliação semanal, 

planejamento semanal, estudo de situações singulares, 

estudos e leituras. Objetiva-se melhorar habilidades 

técnicas para impactar diretamente na qualidade da 

oferta do serviço. 

Trabalho com unidades referenciadas pelo 

CRAS 

Técnicos de Nível Superior da 

Proteção Social Básica 

Proporcionar conhecimento teórico e técnico-

metodológico para referenciamento das unidades. 

Acolhida na recepção dos CRAS, CC e CCI 
Profissionais de nível médio e 

fundamental 

Trabalhar princípios éticos para a oferta da proteção 

socioassistencial no SUAS e coleta de informações 

essenciais no atendimento. 

Atuação do Educador Social no Serviço 

Especializado de 

Abordagem Social 

Educadores do SEAS 

Propiciar conhecimento a esses trabalhadores para sua 

atuação dentro da Assistência Social e aprimoramento do 

trabalho desenvolvido nas unidades. 

Atuação do Educador Social no Centro-Dia 

de Referência para Pessoas com Deficiência 

e suas Famílias 

Educadores do Centro-Dia 

Propiciar conhecimento a esses trabalhadores para sua 

atuação dentro da Assistência Social e aprimoramento do 

trabalho desenvolvido nas unidades. 

O trabalho do cuidador social no Centro Dia 

de Referência para Pessoas com Deficiência 

e suas Famílias 

Cuidadores do Centro-Dia 

Propiciar conhecimento a esses trabalhadores para sua 

atuação dentro da Assistência Social e aprimoramento do 

trabalho desenvolvido nas unidades. 
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O trabalho do educador social no Centro de 

Atendimento à População de Rua 
Educadores do Centro POP 

Propiciar conhecimento a esses trabalhadores para sua 

atuação dentro da Assistência Social e aprimoramento do 

trabalho desenvolvido nas unidades. 

O trabalho do cuidador social nos serviços 

de acolhimento para população de rua 
Cuidadores do CETREMI 

Propiciar conhecimento a esses trabalhadores para sua 

atuação dentro da Assistência Social e aprimoramento do 

trabalho desenvolvido nas unidades. 

O trabalho do cuidador social nos serviços 

de acolhimento para crianças e Adolescentes 
Cuidadores das UAICAS 

Propiciar conhecimento a esses trabalhadores para sua 

atuação dentro da Assistência Social e aprimoramento do 

trabalho desenvolvido nas unidades. 

O trabalho do cuidador social nas 

Residências Inclusivas 

Cuidadores das Residências 

Inclusivas 

Propiciar conhecimento a esses trabalhadores para sua 

atuação dentro da Assistência Social e aprimoramento do 

trabalho desenvolvido nas unidades 

Atuação do Cuidador Social 
Cuidadores das Unidades de 

Acolhimento Institucional 

Oportunizar conhecimentos gerais quanto aos 

serviços. 

Aplicação de Atividades Lúdico- Educativas 
Profissionais de Ensino Médio 

(cuidadores) 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre Aplicação de 

Atividades Lúdico- Educativas. 

Atendimento Humanizado Auxiliar Adm. e Recepcionista 

Auxiliar os profissionais da SAS para o atendimento 

humanizado, definindo estratégias para atuar e intervir 

em seu campo de trabalho com foco em resultados, 

fazendo que os usuários da Assistência se sintam 

acolhidos. 

Conhecendo a SAS Módulo I 
Trabalhadores recém-admitidos na 

SAS 

Apresentar aos novos servidores a estrutura de atuação 

do Secretaria, bem como orientações iniciais sobre a 

Política de Assistência Social. 
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Conhecendo a SAS Módulo II - Relações 

positivas no ambiente de trabalho e 

Proatividade 

Trabalhadores recém-admitidos na 

SAS 

Promover ações educativas quanto à importância do 

trabalho em equipe e a colaboração, o estímulo do 

pensamento criativo e da solução de problemas, bem 

como estimular aptidões relacionadas à liderança, a 

proatividade e à otimização de recursos. 

Rotinas e orientações do Cotidiano de um 

Servidor Municipal 

Motoristas, Auxiliares de 

Manutenção. Administrativos e 

Gestores 

Preparar, capacitar e qualificar os profissionais de como 

agir e proceder dentro da secretaria de Assistência 

Social, mostrar o quão é importante cada no desempenho 

de suas funções e atribuições. 

 

Papel do Cuidador 

Trabalhadores da Assistência Social 

que atuam diretamente com PCD e 

seus familiares. 

Treinar profissionais (cuidadores, educadores sociais, 

facilitadores e técnicos) para o manejo adequado da 

deficiência e para uma prática efetivamente inclusiva. 

Atendimento ao Público Servidores Administrativos 
Melhoria na qualidade do atendimento ao público em 

geral. 

Planejamento Participativo 

Superintendentes, Gerentes e 

Coordenadores das Unidades 

Descentralizadas da Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial 

Promover o alinhamento junto às funções de chefia 

quanto aos fundamentos e estratégias a serem 

observadas no planejamento e execução das ações que 

compõem os serviços tipificados nas unidades 

descentralizadas. 

Atuação do conselheiro: comissões, 

procedimentos técnicos, visitas institucionais e 

elaboração de documentos. 

Conselheiros municipais 
Promover aos conselheiros os conhecimentos 

necessários para a atuação no conselho e suas comissões. 

Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil – MROSC 

Trabalhadores que atuam nas 

parcerias entre Administração Pública 

e Organizações da Sociedade Civil 

Propiciar conhecimento sobre o regime jurídico das 

parcerias entre a AP e as OSC’s 
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Assistência Social no Município de Campo 

Grande 
Trabalhadores do SUAS 

Instruir os trabalhadores do SUAS sobre o 

funcionamento da Assistência Social no Município de 

Campo Grande. 

Trabalho com idosos Trabalhadores do SUAS 

Possibilitar aos trabalhadores do SUAS elementos 

técnicos que subsidiem sua atuação na dinâmicas da 

assistência social no município. 

Geração de Renda para usuário do SUAS 
Trabalhadores que atuam em serviços 

de atendimento a idosos 

Proporcionar ao servidores instrumentos para que 

possam elaborar estratégias para atuação com esse 

público. 

Educação Financeira para usuários do 

SUAS 
Inclusão Produtiva 

Oportunizar conhecimento aos atores da política para o 

desenvolvimento da criação de novos modos de geração 

de renda ao usuários. 

Atendimento a Imigrantes e Refugiados: Leis 

Migratórias, Rede Apoio e Encaminhamentos 
Trabalhadores do SUAS 

Buscar integração entre a rede e outras instituições 

públicas no que tange os as questões legais relativas a 

imigração e a atuação do município para o enfrentamento 

da situação social instalada. 

Prontuário SUAS Trabalhadores do SUAS 
Proporcionar conhecimento sobre a aplicabilidade 

do instrumental e intervenções técnicas. 

Abordagens Teóricas para atendimento e 

elaboração de Relatórios 
Trabalhadores do SUAS 

Fomentar a atualização dos dados dos usuários, com o 

intuito obter dados fidedignos sobre a situação social dos 

territórios e consequente elaboração de planos de ação. 

Atendimento via Web em caso de calamidade 

pública 
Trabalhadores do SUAS 

Instigar a produção de material técnico baseado nas 

necessidades que se apresentam na elaboração de 

documentos. 

Elaboração de Documentos e Instrumentais 

Técnico-operativos do Assistente Social 

Trabalhadores de nível Superior das 

unidades 

Instrumentalizar os profissionais elaborarem 

documentos técnicos provenientes do exercício direto de 

suas funções. 

O serviço de acolhimento e seus desafios 
Trabalhadores de nível superior que 

atuam nas unidades de acolhimento 

Discutir a atuação profissional nos serviços de 

acolhimento 



90  

RELACIONAMENTO E COMPORTAMENTO 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Liderança e gestão Gestores da SAS 

Propiciar aos coordenadores conhecimentos acerca 

de estilos de liderança e atuação que garantam um 

melhor andamento dos serviços nas unidades. 

Ética e Assistência Social Trabalhadores do SUAS 

Conhecer/aprimorar valores morais e princípios que 

norteiam a conduta humana na sociedade, para que 

haja um equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando um melhor atendimento com 

sentimento e justiça social. 

O C.H.A de Competência Trabalhadores do SUAS Sensibilizar sobre o CHA nos processos de trabalho. 

Gestão do Tempo no Trabalho Trabalhadores do SUAS 
Propiciar conhecimento e técnicas acerca da 

temática. 

Inteligência Emocional Trabalhadores do SUAS 
Propiciar conhecimento e técnicas acerca da 

temática. 

Qualidade de Vida Trabalhadores do SUAS 
Propiciar conhecimento e técnicas acerca da 

temática. 
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TEMAS TRANVERSAIS 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Gerontologia 
Trabalhadores que atuam com serviços de 

atendimento a idosos. 

Instrumentalizar os profissionais quanto a 

conhecimentos básicos sobre Gerontologia. 

Psicologia Social Psicólogos 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre os Aspectos básicos 

da Psicologia em suas diversas abordagens. 

Psicologia histórico- cultural Psicólogos Proporcionar conhecimento acerca da psicologia 

Drogas e Assistência Social 
Trabalhadores que atuam na Proteção Social 

Especial 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre os Aspectos básicos 

da Interface Drogas e Assistência Social. 

Direito Administrativo 
Trabalhadores com Ensino Superior que atuam 

na Proteção Social Especial 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre Direito 

Administrativo. 

Direito Constitucional 
Trabalhadores com Ensino Superior que atuam 

na Proteção Social Especial 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre Direito 

Constitucional. 

Direito Civil 
Trabalhadores com Ensino Superior que atuam 

na Proteção Social Especial 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos Direito Civil. 

Diagnóstico Psiquiátricos e 

Assistência Social 

Psicólogos e Assistentes Sociais que atuam na 

Proteção Social Especial 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre diagnósticos 

psiquiátricos e sua interface com a Assistência Social. 
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Vítimas de Violência: Crianças, 

Mulher e Idosos 
Trabalhadores do SUAS 

Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Vínculos e Afetividade Sofrimento 

ético-político 
Trabalhadores do SUAS 

Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Princípios de tratamento de 

dependência 
Trabalhadores do SUAS 

Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Políticas Públicas LGBT Trabalhadores do SUAS 
Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Mulheres Trabalhadores do SUAS 
Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Atendimento e Reinserção das 

Famílias Egressas do Sistema 

Prisional 

Trabalhadores do SUAS 
Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Pobreza, Exclusão e Desigualdade 

Social 
Trabalhadores do SUAS 

Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Impactos  subjetivos da 

Desigualdade Social 
Trabalhadores do SUAS 

Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Família,  Comunidade, Drogas e 

Evasão Escolar 
Trabalhadores do SUAS 

Promover conhecimentos necessários para a atuação 

na área de Assistência Social. 

Diferença na atuação doPsicólogo 

e Assistência Social 
Psicólogos e Assistentes Sociais 

Proporcionar espaço de discussão e construção entre 

os profissionais. 

Atuação e Instrumentalidade em 

Serviço Social 
Assistentes Sociais 

Propiciar conhecimentos teórico, técnico-

metodológico em Serviço Social; 
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Introdução à Prevenção de Acidentes Trabalhadores do SUAS 
Profissionais de Ensino Superior, Médio e Fundamental 

que atuam na Proteção Social Especial. 

Primeiros Socorros Trabalhadores do SUAS 
Preparar e qualificar os profissionais para agirem em 

eventuais situações de emergência. 

Segurança no Sistema de Armazenamento e 

do Profissional 

Trabalhadores que atuam em 

Armazenamento no órgão gestor e 

unidades 

Preparar, capacitar o servidor de como agir e proceder 

dentro do Almoxarifado, tendo noções de segurança, 

saúde, mostrando a importância e o desempenho de suas 

funções e atribuições. 

Procedimentos Relevantes aos motoristas 

e Técnicos nas abordagens Sociais 

Motoristas, Técnicos e Profissionais 

envolvidos nas visitas e abordagens 

Treinar   e  qualificar   os   profissionais  para  fazerem  

visitas  e abordagens,    com   o    máximo    de    

segurança    possível nas entrevistas ou abordagens 

Social. 

Direção Evasiva e Defensiva 

Motoristas, Auxiliares de 

Manutenção, Administrativos e 

Gestores 

Mostrar a realidade em dirigir em uma capital e instruir 

o profissional a conduzir o veículo de maneira segura e 

econômica. 

Segurança do trabalho Equipe de serviço de manutenção 
Proporcionar mais agilidade e segurança no 

desenvolvimento nos trabalhos. 

Educação Multidisciplinar para a saúde 

do trabalhador 
Trabalhadores do SUAS 

Promover ações educativas quanto temáticas 

relacionadas à saúde do trabalhador. 
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LINGUAGENS E GRAMÁTICA 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Técnicas de Redação 

Trabalhadores que atuam em 

elaboração de documentos 

técnicos 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre a confecção de uma 

Redação. 

Inglês 
Trabalhadores que atuam com 

migrantes 

Instrumentalizar os profissionais quanto a conhecimentos 

básicos sobre Inglês. 

Elaboração de Documentos Administrativos 

Profissionais de Ensino Superior e 

Médio que atuam com procedimentos 

administrativos 

Instrumentalizar os profissionais quanto aos 

conhecimentos específicos sobre a confecção de 

documentos administrativo. 

Elaboração de documentos técnicos Conselheiros municipais 
Propiciar aos conselheiros o domínio acerca da produção 

de documentos técnicos. 

 

 APRENDIZAGEM 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

A Perspectiva Político-Pedagógica da 

Educação Permanente no SUAS 

Técnicos Instrutores Técnicos de Supervisão 

Técnica/ Gestão do Trabalho/ Educação 

Permanente / Instrutores de Cursos na SAS 

Apresentar os princípios político-pedagógico 

nas formações e capacitações dos trabalhadores 

do SUAS. 

Metodologias de Aprendizagem para 

trabalhos coletivos 
Técnicos 

Dar subsídios aos profissionais para 

aprendizagem dos conteúdos de maneira 

dinâmica e participativa. 
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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Rotinas administrativas na área 

socioassistencial 

Trabalhadores do órgão gestor e unidades 

descentralizadas que 

exercem função administrativa 

Ofertar conhecimentos quanto às rotinas 

administrativas nas unidades e setores, 

elaboração de documentos, fluxo de 

documentação, técnicas de arquivamento. 

 

Processos Administrativos 

Trabalhadores do SUAS com atuam 

especificamente em Gestão 

Administrativa 

Disciplinar as rotinas de procedimentos quanto à 

formação de processos administrativos no âmbito 

do Poder Executivo Municipal 

Prestação de Contas 
Profissionais de nível superior e médio da 

Gestão Financeira 

Noção para análise técnica de prestação de contas 

com a OSC. 

  

 LEGISLAÇÃO 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

 

Lei 13019/2014 
Profissionais de Nível médio e superior da 

Gestão do SUAS e Gestão Financeira 
Propiciar conhecimento sobre a legislação. 

Estatuto do Servidor/ Direitos, 

vantagens e benefícios financeiros/ 

Estabilidade/ Progressão Funcional 
Trabalhadores efetivos do SUAS 

Proporcionar conhecimento/atualização quanto 

aos procedimentos relacionados aos direitos dos 

servidores. 

Noções de Legislação do Material 

Permanente 

Trabalhadores que atuam na gestão 

patrimonial 

Disseminar conhecimento sobre a Legislação

 do Bens Patrimoniais. 
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 LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Controle de materiais de Consumo e Bens 

Patrimoniais 

Servidores que atuem em logística e 

bens patrimoniais 

Preparar e qualificar o servidor para 

desenvolver suas atividades do cotidiano com 

satisfação e qualidade, analisando situações de 

estocagem, transporte de materiais entrada e 

saída de mercadoria 

Controle de Almoxarifado e Funções do Auxiliar 

de Almoxarife 

Trabalhadores que atuam em 

almoxarifados 

Qualificar o servidor para as rotinas em 

logística, zelando, solucionado questões de 

armazenagem e saída de materiais; 

Zelando pelo bem Patrimonial Gestor de Patrimônio 

Qualificar os servidores para assegurar, 

fiscalizar os bens patrimoniais, de ações 

externas e internas. 

Administrando e Controlando o Bem 

Patrimonial 

Trabalhadores que atuam com 

controle de patrimônio 

Preparar e Qualificar os servidores para a 

conferência dos bens patrimoniais de forma 

adequada e organizada, e destinação para baixa 

patrimonial e suas características. 

Procedimentos em Logística ( Cadeia de 

Suprimentos; Operações de Estoque e 

Armazenagem; Movimentação e Transporte de 

Cargas; Indicadores de Desempenho em 

Operações; 

Logísticas; Fluxos e Processos Logísticos) 

Trabalhadores que atuam em 

almoxarifado e transporte de cargas 

Capacitar e orientar os funcionários envolvidos 

nessa área. 
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Gestão Patrimonial (Gestão de Bens 

Patrimoniais; Bens; Patrimônio; Bens 

Patrimoniais; Tipos de Bens Patrimoniais; Bens 

permanentes; Bens de consumo; Bens móveis e 

imóveis; Bens ativos e passivos; 

Responsabilidades de uma gestão 

Trabalhadores que atuam com 

controle de patrimônio 

Capacitar e orientar os funcionários envolvidos 

nessa área. 

Curso básico de instalações elétricas 

(instalação e troca de tomadas, lâmpadas. 

Chuveiros, disjuntores, etc...) 

Trabalhadores que atuam com 

manutenção 

Capacitar e qualificar os servidores que atuam 

nessa área para melhor desenvolverem suas 

atividades. 

Curso básico de pintura (como fazer 

mistura de tintas, textura, grafiato, etc...) 

Trabalhadores que atuam com 

manutenção 

Capacitar e qualificar os servidores que atuam 

nessa área para melhor desenvolverem suas 

atividades. 

Curso para manuseio 

de roçadeira e Motopoda 

Trabalhadores que atuam com  

manutenção, limpeza e conservação. 

 

Capacitar e qualificar os servidores que atuam 

nessa área para melhor desenvolverem suas 

atividades 

Curso básico de instalações elétricas 

(instalação e troca de tomadas, lâmpadas. 

Chuveiros, disjuntores, etc...) 

Trabalhadores que atuam com 

manutenção 

Capacitar e qualificar os servidores que atuam 

nessa área pra melhor desenvolverem suas 

atividades. 

 

HIGIENE E CONSERVAÇÃO 

 

TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO 

Higienização e Desinfecção dos veículos 

e local de trabalho 

Motoristas, Auxiliares de 

Manutenção, Administrativos e 

Gestores 

Qualificar o profissional e mostrar a importância de 

zelar e cuidar do veículo e do local de trabalho, 

evitando a proliferação e o contágio de doenças. 
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Jardinagem Equipe de serviços de manutenção 
Agregar conhecimento e habilidade no 

desenvolvimento dos Trabalhos. 

Higiene e Manipulação de Alimentos Todos servidores da Superintendência 
Qualificar profissionais na manipulação dos 

alimentos. 

 

    Outras estratégias educativas: workshops, seminários, oficinas, rodas de conversa, mesas- redondas, produção técnica. 

 

TIPO TÍTULO PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS DA AÇÃO DEMANDANTE 

Workshop 

III Workshop de 

Trabalho Social com 

Famílias 

Técnicos de Nível 

Médio e Superior 

Proporcionar a troca de experiências e interação 

entre os profissionais da Proteção Social Básica. Gerência da Rede de 

Proteção Social Básica 

Reunião de 

trabalho 

O profissional de 

Educação Física no 

SUAS:desafios na 

atuação no Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos 

Profissionais de 

Educação Física 

Dialogar e levantar dados teórico-prático sobre a 

atuação dos profissionais no Serviço de 

Convivênci e Fortalecimento de Vínculos. 

Gerência da Rede  de 

Proteção Social Básica 

Oficina 

Colóquios Intersetoriais 

do Programa Bolsa 

Família 

Profissionais de nível 

superior e médio que 

atuam nas Políticas 

Públicas (Assistência 

Social, Educação e 

Saúde)  no atendimento 

de famílias 

beneficiarias do PBF. 

Aprimorar os conhecimentos dos profissionais 

responsáveis pelo atendimento das famílias 

beneficiárias quanto às condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. 

Gerência da  Gestão de 

Cadastro Único 
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Oficina 

Oficinas para 

Entrevistadores do 

Cadastro Único 

Entrevistadores e 

Operadores Municipais 

responsáveis pela 

coleta dos dados para o 

cadastramento das 

famílias. 

Aperfeiçoar e padronizar o trabalho executado 

pelos entrevistadores e operadores do Cadastro 

Unico de Campo Grande. 

Gerência da Gestão de 

Cadastro Único 

Seminário 

Orientações sobre o 

funcionamento, 

público e 

atendimento do Passe 

Social. 

Profissionais de Nível 

Superior que  atuam 

nos CRAS. 

Descentralizar o atendimento aos beneficiários do 

passe social; 

 

Ampliar o atendimento não só dos beneficiários 

como também a suas famílias; 

 

Garantir a inclusão do beneficiário para 

recebimento mensal do passe, desde que esteja no 

perfil estabelecido com vistas a legislação 

vigente; 

 

Promover a integração destes beneficiários e suas 

famílias junto ao CRAS. 

Gerência de Gestão  de  

Benefícios Eventuais 

Seminário 

BPC na Escola Um profissional, de 

Nível Superior, de 

cada CRAS. 

Promover a elevação da 

qualidade de  vida e  a dignidade   das   

pessoas   com deficiência beneficiários do 

BPC com idade de 0 a 18 anos; 

 

Garantir o acesso e permanência na escola, por 

meio de ações articuladas da área da Saúde, 

Educação, Assistência Social e Direitos 

Humanos. 

Gerência de Gestão de 

Benefícios Eventuais 
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Seminário 

Passe Livre 

Intermunicipal e 

Interestadual. 

Um profissional 

Administrativo de cada 

CRAS. 

Aperfeiçoar   o  conhecimento 

da equipe responsável pelo 

cadastro  das carteirinhas 

acerca dos critérios para 

emissão ou não desta; 

 

Assegurar aos beneficiários a 

garantia dos direitos 

socioassistenciais; 

 

Garantir que os idosos e/ou deficientes 

que procurarem este     benefício     tenham    a 

orientação    correta,  evitando assim que sejam 

encaminh ados para outros locais indevidamente. 

Gerência de Gestão de 

Benefícios Eventuais 
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Seminário 
Carteirinha de 

Identificação para PCD. 

Um profissional 

Administrativo de cada 

CRAS. 

Garantir o direito a meia entrada, ou seja, 

desconto de 50% (cinquenta por cento) 

em eventos       culturais,      como 

Gerência de 

Gestão de Benefícios Eventuais 

cinemas, teatros, shows 

artísticos, espetáculos em 

circos e outros eventos 

culturais e esportivos; 

Garantir o atendimento 

prioritário em órgãos públicos 

e privados, estabelecimentos 

bancários e comerciais. 

Seminário Controle de Benefícios 

Um profissional, de 

Nível Superior,  de 

cada CRAS. 

Controlar a entrada e saída de Benefícios 

Eventuais. 

Gerência de 

Gestão de Benefícios 

Eventuais 

Roda de 

conversa 

Adolescentes em situação 

de rua: indagações e 

atuação frente a 

essa demanda em Campo 

Grande 

Profissionais de nível 

superior das unidades 

POP e CETREMI 
Discutir e formular estratégias de atuação 

frente a essa demanda crescente em 

Campo Grande. 

Superintendência de Proteção 

Social Especial 

Workshop 

Proteção Social 

Especial e a 

articulação em Rede. 

Gestores, 

Propiciar a interlocução dos p 

profissionais da Proteção Social Especial 

com os demais integrantes da Rede. 

Superintendência de Proteção 

Social Especial 
coordenadores, 

profissionais de nível 

superior e médio e  

membros de outras  

 políticas públicas e  

 serviços do município   
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Oficina 

Tratamento de 

documentos técnicos 

Profissionais de nível 

superior que atuam nas 

unidades da Proteção 

Social Especial 

Proporcionar conhecimento acerca do 

tratamento de documentos na Assistência 

Social e sua importância. 

Superintendência de Proteção 

Social Especial 

Jornada Estatuto do Idoso 

Profissionais de 

Instrumentalizar os profissionais quanto 

aos conhecimentos específicos sobre o 

Estatuto do idoso. 

 

Instrumentalizar os profissionais quanto 

aos conhecimentos específicos sobre o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Superintendência 

de Proteção 

Social Especial 

Ensino Superior e 

Médio que atuam na 

Proteção Social  

Especial  

Jornada 
Estatuto da Pessoa com 

Deficiência 

Profissionais de 

Ensino Superior e 

Médio que atuam na 

Proteção Social 

Especial 

Superintendência de  Proteção 

Social Especial 

Jornada 
Estatuto da Criança e 

Adolescente 

Profissionais de 

Ensino Superior e 

Médio que atuam na 

Proteção Social 

Especial 

Instrumentalizar os profissionais quanto 

aos conhecimentos específicos sobre o 

Estatuto da Criança e Adolescente. 
Superintendência de Proteção 

Social Especial 

Seminário 
Pessoas em Situação de 

Rua 

Profissionais de Ensino 

Superior e Médio que 

atuam na Proteção 

Social 

Especial 

Promover a ampliação de conhecimentos 

sobre o tema “pessoas em situação de rua” 

para os profissionais da 

Proteção Social Especial. 

Superintendência de Proteção 

Social Especial 

Jornada 
O Acolhimento e Seus 

Desafios 

Profissionais de Ensino 

Superior e Médio que 

atuam na 

Proteção Social 

Especial 

Promover a discussão e a troca de 

experiências acerca do tema Unidades de 

Acolhimento Institucional. 
Superintendência de Proteção 

Social Especial 
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Workshop 
A Excelência na Gestão 

do SUAS 

Profissionais de Nível 

Médio e Superior da 

Gestão do SUAS 

Promover a articulação e troca de 

experiências entre as áreas gerenciais da 

gestão SUAS-CG, a fim de atingir a 

excelência, tanto no processo de trabalho 

quanto no atendimento ao usuário. 

Superintendênci a de Gestão do 

SUAS 

 

Gerência de Planejamento e 

Regulação do SUAS 

Mesa 

Redonda 

O Papel da Comunicação 

no SUAS - CG 

Linha gerencial das 

Superintendências e 

Técnicos de Nível 

Superior 

Dar visibilidade às ações da Política de 

Assistência Social no âmbito municipal, 

aos diversos atores da rede 

socioassistencial, ao sistema de garantia 

de direitos, para outras políticas públicas e 

para a sociedade civil. 

Superintendênci a de Gestão do 

SUAS Gerência de 

Planejamento e 

Regulação do SUAS 

Produção 

Técnica 
Revista Digital 

Trabalhadores do 

SUAS 

 

Divulgar sobre as ações e produções 

técnicas da Superintendência da Gestão do 

SUAS. 

Gerência de Educação 

Permanente 

Oficina 

Trâmite processual de 

formalização das parcerias 

com as OSC’s 

Profissionais que 

atuam no trâmite 

processual de 

formalização das 

parcerias 

Propiciar conhecimento a respeito dos 

trâmites relativos ao processo de 

formalização das parcerias. 

Gerência de Parcerias 
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Seminário 

 

 

 

Boas Práticas na 

Assistência Social 
Trabalhadores da SAS 

Apresentar e discutir, por meio dos relatos 

de experiências dos trabalhadores, das 

práticas exitosas na execução dos 

serviços, programas, projetos e benefícios 

das unidades descentralizadas e setores da 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

Gerência de Informações e 

Gestão do Trabalho do SUAS 

Oficinas 

Cuidando de 

Quem Cuida: 

Desenvolvendo 

identidades - I 

Equipes das unidades 

descentralizadas da 

Proteção Social Básica 

condições de trabalho, oportunidades de 

aprimoramento das ações e ambiente 

laboral. 

Desenvolvimento de estratégias coletivas 

de ambiente de trabalho 

saudável. 

Gerência de 

Informações e Gestão do 

Trabalho. 

 

Produção 

técnica 
Anais Seminário Trabalhadores da SAS 

Publicar as experiências exitosas 

efetivadas no apresentadas no Seminário 

Boas Práticas na Assistência 

Social 2019. 

Gerência de Informações e 

Gestão do Trabalho do 

SUAS 

Produção 

técnica 
Anais Seminário Trabalhadores da SAS 

Publicar as experiências exitosas 

efetivadas no Seminário Boas Práticas na 

Assistência Social 2020. 

Gerência de Informações e 

Gestão do Trabalho do 

SUAS 

 

Workshop 

Definição de 

Atribuições, Fluxos e 

Protocolos na SAS 

Técnicos de nível 

superior, gerentes e 

superintendentes da 

SAS 

Oportunizar o debate e fortalecimento das 

atribuições das unidades descentralizadas, 

gerências e superintendências de modo a 

fomentar a elaboração dos fluxos e 

protocolos técnicos e 

administrativos da SAS. 

Gerência de Informações e 

Gestão do Trabalho do SUAS 
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Oficina 

Planejamento e 

Execução de Processos 

Seletivos em Recursos 

Humanos na Política de 

Assistência 

Social 

Equipes da Gerência 

de Informações e 

Gestão do Trabalho e 

da Gestão de Pessoas 

Promover expertise nos processos de 

avaliação de cargos e funções necessários 

à execução da política de assistência 

social, procedimentos em seleção de 

pessoas e recrutamento. 

Gerência de Informações e 

Gestão do Trabalho do SUAS 

Oficina 

 

 

Registro Mensal de 

Atendimento 

 

Coordenadores e 

técnicos das unidades 

públicas e das 

cofinanciadas da SAS 

 

Otimizar o preenchimento correto do 

instrumental, afim de obtermos dados 

fidedignos. 

 

Gerência de Vigilância de 

Assistência 

Social 

 

Palestra 

 

Qualidade de vida no 

trabalho 

Técnicos, 

administrativos da 

Gestão do SUAS 

 

Motivação e valorização do servidor 

público 

Gerência de Vigilância de 

Assistência Social 

Oficina 
 

Registro Mensal de 

Atendimento 

Coordenadores e 

técnicos das unidades 

públicas e das 

cofinanciadas da SAS 

Otimizar o preenchimento correto do 

instrumental, afim de obtermos dados 

fidedignos. 

Gerência de Vigilância de 

Assistência 

Social 

Seminário 
Conhecendo o 

SUAS 

Novos funcionários da 

prefeitura lotados na 

área da assistência 

social. 

Facilitar a integração do novo 

trabalhador na política de assistência e 

contribuir para uma prática mais 

consciente e com visão de todo. 

Gerência de 

Vigilância de Assistência Social 

Wokshop 

Conhecendo a Rede  

Socioassistencial 

de Campo Grande 

Conselheiros 

municipais e membros 

da rede 

Propiciar um maior conhecimento da 

Rede Socioassistencial do município. 

Conselho Municipal de 

Assistência 

Social - CMAS 

Palestra 
Direitos e deveres do 

servidor público 
Novos servidores 

Proporcionar conhecimento quanto às 

obrigações e direitos do servidor. 
Palestra 
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Palestra Rotinas de Pessoal 
Servidores que atuam 

na área administrativa 

Orientação de preenchimento e controles 

de documentos relacionados a folha de 

frequência, atestados, férias. 

Palestra 

Oficinas 
Higienização e 

Desinfecção 

Motoristas, Auxiliares 

de Manutenção, 

Administrativos e 

Gestores 

Mostrar de maneira prática, as técnicas 

corretas de higienização em veículos e 

ambiente de trabalho. 

Oficinas 

Palestra 

Palestra sobre 

Convivência Social e 

Familiar 

Motoristas, Auxiliares 

de Manutenção, 

Administrativo e 

Gestores 

Mostrar a importância de manter hábitos 

saudáveis e orientações relevantes as 

drogas lícitas, alcoolismo e depressão. 

Palestra 

Oficinas, 

rodas de 

conversa 

Técnicas de 

preenchimento de 

documentos 

Motoristas, Auxiliares 

de Manutenção e 

Administrativos 

Informar e mostrar a importância do 

preenchimento correto das T4 e Folhas de 

Frequência, uma conversa e dinâmica, 

entre colegas e amigos de forma 

descontraída. 

Oficinas, rodas de conversa 
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MANUAL DE ELABORAÇÃO DAS MATRIZES PEDAGÓGICAS PARA O 

PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020-2021 

 

 

O presente documento tem como objetivo oferecer instruções quando à elaboração das 

Matrizes Pedagógicas que irão compor o Plano Municipal de Educação Permanente – SAS 

2020/2021. Para tanto, faz-se necessário o esclarecimento quanto aos pressupostos da Política 

Nacional de Educação Permanente e de que forma a Secretaria Municipal de Assistência Social 

– SAS a adequou para a implantação da mesma no município de Campo Grande – MS. 

A implantação de ações em Educação Permanente, no âmbito da Assistência Social, foi 

definida pela Resolução N.º 4, do Conselho Nacional de Assistência Social, de março de 2013, 

que institui a Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único da Assistência 

Social – PNEP/SUAS. 

Entende-se por Educação Permanente o processo contínuo de atualização e renovação 

de conceitos, práticas e atitudes profissionais das equipes de trabalho e diferentes 

agrupamentos, a partir do movimento histórico, da afirmação de valores e princípios e de 

contato com novos aportes metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis. Tem como 

objetivo corroborar com a profissionalização do SUAS, que requer de seus gestores, 

trabalhadores e conselheiros novos conhecimentos, habilidades e atitudes frente às necessidades 

de provisão dos serviços e benefícios, gestão e controle social, de forma continuada, progressiva 

e comprometida com um projeto emancipatório de sociedade. 

No ano de 2017, concomitantemente à implantação da Gerência de Educação 

Permanente, ligada à Superintendência de Gestão do SUAS, iniciou-se estudo por meio de um 

Grupo de Trabalho incumbido de proceder à estruturação do Plano Municipal de Educação 

Permanente em Campo Grande, no âmbito da Secretaria de Assistência Social. Este grupo foi 

coordenado pela professora Amirtes Menezes de Carvalho (SEDHAST) e composto por 

servidores de nível superior, médio e fundamental que atuaram como representantes das cinco 

superintendências da SAS, conforme publicação veiculada no Diogrande n. 5.298, de 23 de 

julho de 2018. 

Estes estudos foram mediados por estratégias como análise SWOT, seminários e 

oficinas, e oportunizaram aos servidores de todas as unidades descentralizadas, gerências e 

superintendências da SAS expressarem as habilidades, competências e atitudes necessárias ao 

trabalhador da política de assistência social em âmbito municipal. O GT concretizou como 
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produto final as “Diretrizes Metodológicas” que devem ser observadas no momento da 

elaboração das Matrizes Pedagógicas e que estão apresentadas como anexo do instrumental 

de cada Superintendência. 

Seguindo as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente, a SAS procedeu 

à constituição de uma Comissão de Educação Permanente e do Núcleo Municipal de Educação 

Permanente, determinadas pelos decretos municipais n. 13.928 e 13.929 de 12 de julho de 2019. 

Estas duas esferas tem como objetivo planejar, elaborar, implantar e implementar a Política de 

Educação Permanente junto ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município de 

Campo Grande, tendo como sua primeira meta a elaboração do Plano Municipal de Educação 

Permanente da SAS 2020-2021. 

O Plano Municipal de Educação Permanente da SAS 2020-2021, visa organizar e 

estimular o planejamento de ações educativas na área da assistência social. Sistematiza a 

aquisição de conhecimentos, o compartilhamento de experiências, aponta saberes e 

metodologias oriundas do campo do pensar e do fazer pedagógico destinado aos trabalhadores 

que atuam na política pública. O objetivo do Plano é planejar as ações em educação permanente 

que deverão ser executadas no período proposto.  

Este documento será composto, entre outros elementos, pela definição das Matrizes 

Pedagógicas voltadas aos trabalhadores de cada Superintendência. Estas se constituem na 

organização pedagógica do Plano. É a partir da matriz que se definem quais componentes 

constituirão as ações educativas a serem executadas. Por exemplo: tipos de ações a serem 

executadas, carga horária, público-alvo. 

A função de elaboração das Matrizes Pedagógicas é atribuída às 

Superintendências, sendo apoiadas pelos profissionais que atuam como apoio técnico e 

gerentes. Enfatizamos que os gerentes e respectivos apoios técnicos também devem fazer parte 

dos momentos de discussão e definição de ações. 

As matrizes pedagógicas devem ser pensadas e executadas de forma continuada. Isto 

quer dizer que, no momento de elaboração deve-se levar em consideração os conhecimentos já 

adquiridos pelos trabalhadores, gestores e conselheiros em ações de capacitação anteriores, bem 

como, planejar a trilha de aprendizagem necessária para as ações futuras, de forma a otimizar 

recursos e concretizar uma progressão pedagógica de conhecimentos ao publico - alvo das 

ações. As Trilhas de Aprendizagem podem ser assimiladas analogamente a uma rota, o trajeto 

da ação educativa voltada a determinado grupo de trabalhadores para a apropriação de 
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determinada temática, serviço ou atuação. Deve corresponder aos processos progressivos de 

aquisição de conhecimentos pelo qual o trabalhador, gestor ou conselheiro deve passar. 

O planejamento de tal progressão de conhecimentos deve-se pautar pelas respostas às 

seguintes questões: 

 

 Qual o conhecimento inicial necessário ao servidor que ingressa na política de assistência 

social? 

 Quais os conhecimentos posteriores que devem ser apropriados pelos servidores para o 

aprofundamento do exercício de seu cargo na atual lotação? 

 Quais os perfis de trabalhadores lotados nesta Superintendência (contratados, concursados, 

se possuem conhecimento anteriores da PNAS, tempo de trabalho da assistência, se já 

participou de cursos da GEP/SAS) 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

De forma a subsidiar a elaboração das Matrizes Pedagógicas, serão encaminhados para 

cada Superintendência os seguintes materiais: 

 

1.O Diagnóstico em Recursos Humanos da SAS, que especificará as demandas 

quantitativas e vínculos dos profissionais a participarem das ações (conforme levantamento 

realizado pela Gestão do Trabalho em parceria com a Gestão de Pessoas); 

2.O Relatório sintético das ações de capacitação voltadas aos trabalhadores da SAS 

realizadas nos anos de 2017 a 2019 e sistematizadas pela Gerência de Educação Permanente; 

3.O Levantamento de demanda de capacitação junto aos trabalhadores de vínculo 

efetivo conforme pesquisa realizada via Google Forms; 

4.As Diretrizes Metodológicas em Educação Permanente fruto do estudo do Grupo de 

Trabalho coordenado pela professora Amirtes Menezes de Carvalho (virão como anexo dos 

instrumentais);  

5.Os Instrumentais de Elaboração das Matrizes Pedagógicas; 

 

MODALIDADES DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

Adaptadas às necessidades locais, são especificadas três modalidades de ações 

educativas. Sendo elas “Percursos Formativos”, “Treinamentos” e “Outras estratégias 

educativas”. 
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As ações podem ser cumulativas, ou sejam, podem ser elaboradas ações de várias 

categorias para o mesmo público-alvo, porém, cada Superintendência deve elaborar seus 

percursos formativos condizentes às funções que executa na política de assistência social. 

 

A) Capacitações: Percurso Formativo 

 

São ações voltados às FUNÇÕES ESSENCIAIS DO SUAS, quais sejam, voltadas aos 

trabalhadores que atuam no (a):  

a) Provimentos de Serviços e Benefícios Socioassistenciais (Unidades descentralizadas 

da Proteção Social Básica, Especial);  

b) Gestão do SUAS (Administrativa, Financeira, etc);  

c) Controle Social (CMAS).  

 

Assim, os percursos formativos se classificam em três: 

 

 Percurso Formativo – Gestão do SUAS: deve objetivar a qualificação dos 

trabalhadores (as) que executam as funções de gestão na política, na condução de 

processos de planejamento, monitoramento e avaliação, orientação e acompanhamento 

aos serviços e benefícios, nos espaços de tomada de decisão, deliberação e gestão 

participativa, coordenação de equipes, etc;  

 

 Percurso Formativo – Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais: 

destina-se à formação e capacitação dos (as) profissionais das equipes de referência que 

atuam nas unidades socioassistenciais presentes nos territórios, cuja prática está 

diretamente voltada às populações que demandam proteção social; 

  

 Percurso Formativo – Controle Social do SUAS: devem ser destinadas 

especificamente ao fortalecimento da participação popular e do controle social no 

SUAS. 

 

Dentro de cada Percurso especificado, cabe a realização de três tipos de capacitação: 

 

a) Capacitação Introdutória: com carga horária entre 20 e 40 horas/ aula de duração, 

que tenham por finalidade promover o nivelamento de competências basilares ao 

desenvolvimento comum das três funções do trabalho no SUAS ou ao desenvolvimento 

específico de cada uma delas.  
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b) Capacitação de Atualização: com carga horária entre 40 e 100 horas/aula de 

duração, as quais tenham por finalidade atualizar e manter as competências necessárias ao 

desenvolvimento comum das três funções do trabalho no SUAS ou ao desenvolvimento 

específico de cada uma delas. 

 

c) Supervisão Técnica: A Supervisão Técnica configura-se como ação contínua de 

qualificação profissional que deve ser estruturada por um período de, no mínimo, 06 (seis) 

meses. Devem ser previstas, no mínimo, 04 (quatro) horas mensais para Supervisão Técnica 

para cada grupo de trabalho, com no máximo 20 profissionais, com periodicidade, 

preferencialmente, quinzenal. Está amparada pela Resolução 06 de 13 de abril de 2016 do 

CNAS e se volta especialmente para as equipes ou grupos de trabalho, reunindo profissionais 

de diferentes funções e níveis de formação que compartilham um mesmo campo de 

responsabilidade, sendo a ação realizada in loco, ou seja, no local onde o serviço, programa ou 

benefício é desenvolvido. Deve mobilizar e incluir os gestores das equipes para estudos e 

reflexão quanto aos processos de trabalho e práticas profissionais, visando à formulação e 

experimentação de soluções para superação dos problemas motivadores da ação. 

 

Obs: Por se tratarem de modalidades de ação educativa com maior carga horária e 

investimento de recursos por parte do poder público municipal orientamos que os mesmos 

sejam voltados preferencialmente aos profissionais de vínculo estatutário (concursados). 

 

B) Treinamentos 

 

São ações educativas breves, com carga horária menor que 20h por turma/ação, porém, devem 

ter no mínimo 8h de duração. Se voltam principalmente aos trabalhadores que ocupam cargos 

operacionais (funções de limpeza, transporte, alimentação), profissionais com vínculo 

temporário, bem como aos trabalhadores de programas da assistência social (por exemplo: 

Programa Bolsa Família, Criança Feliz, AEPETI, etc). 

 

C) Outras estratégias educativas: workshops, seminários, oficinas, rodas de conversa, 

mesas-redondas, produção técnica. 
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São ações articuladas e complementares àquelas já citadas anteriormente, realizadas de 

forma a compor um processo educativo, buscando qualificá-lo e aprimorá-lo. Podem se 

constituir em seminários, mesas-redondas, jornadas, oficinas, workshops, etc, sendo algumas 

delas especificadas pela Res. 06/2016 do CNAS. Conceitualmente estão caracterizadas como: 

 

a) Seminário: aula, encontro didático ou reunião especializada para debate e estudo 

aprofundado sobre tema específico com apoio de um especialista. Deve ter duração 

mínima de 3 (três) horas; 

b) Mesa-redonda: reunião intermediada por um coordenador para debate de um tema 

de estudo, pesquisa ou prática, compartilhado pelos profissionais. Deve ter duração 

mínima de 3 (três) horas; 

c) Jornada: evento que reúne os profissionais da área em torno de temas e atividades 

de ensino, pesquisa e extensão que envolva a Assistência Social, por meio de 

apresentação de projetos de pesquisa, de extensão e relatos de experiência. Pode ser 

aberto ao público com objetivo de mobilizar e divulgar pesquisas e práticas 

profissionais no âmbito da Assistência Social. Deve ter duração mínima de 1 (um) 

dia, compreendendo 8 (oito) horas de duração; 

d) Oficina: exposição presencial dialogada e trabalhos grupais, mediada por 

profissional (is), visando auxiliar os participantes na apreensão conceitual que 

fundamenta a abordagem dos temas e conteúdos, e na incorporação dos 

instrumentos de gestão, por meio do estabelecimento de relações dinâmicas entre a 

reflexão teórico-prática, a leitura da realidade em diferentes escalas 

(nacional/regional/estadual/local), contemplando as particularidades e diversidades  

socioculturais de contexto e desigualdades socioterritoriais, as experiências e os 

conhecimentos trazidos pelos sujeitos do processo. Deve ter duração mínima de 2 

(duas) horas. 

e) Workshop: atividade de curta duração, em que técnicas, habilidades, saberes, artes 

etc. são demonstrados e aplicados. 

f) Produção técnica: publicações de materiais impressos ou digitalizados com função 

de orientação técnica, publicidade de ações ou eventos executados.

 

ORIENTAÇÕES PREENCHIMENTO 

 

As Superintendências terão em mãos além do instrumental de preenchimento e do manual os 

demais materiais que irão subsidiar o planejamento e elaboração das Matrizes Pedagógicas, 

conforme descrito nas Orientações Gerais. 

- O Diagnóstico de RH e as ações educativas já realizadas pela SAS em anos anteriores 

servirão de suporte para o conhecimento do perfil dos trabalhadores que serão alvo das 

ações a serem planejadas e o nível de conhecimento já adquirido por estes profissionais. 
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É a partir deste perfil que será possível identificar as necessidades atuais em educação 

permanente; 

- O levantamento de demanda de ações educativas para subsidiar a construção das 

Matrizes Pedagógicas foi elaborado por meio de três estratégias:  

a) Formulário Google de forma individualizada junto aos profissionais de vínculo 

efetivo;  

b) Por meio do Grupo de Trabalho coletivo ouvindo-se gestores/coordenadores e 

trabalhadores de todas os níveis de escolaridade e vínculo de trabalho das unidades e 

gerências da SAS, que resultou nas “Diretrizes Metodológicas” que estão em anexo no 

instrumental de cada Superintendência; 

c) Por meio das demandas observadas pelos Gerentes e Superintendentes no momento 

de elaboração dos presentes instrumentais 

Enfatizamos que, as “Diretrizes Metodológicas”, as demandas dos formulários Google e 

as demandas das Superintendências são os instrumentos que devem conduzir o 

planejamento das Matrizes Pedagógicas. 

Baseando-se nos dados dispostos nos subsídios elencados acima e nas Modalidades de Ações 

da Educação Permanente que constam neste Manual, observa-se os seguintes modelos e 

propostas como exemplos para o preenchimento dentro de cada modalidade de ação educativa. 

 

Exemplo 1) Capacitação: Percurso Formativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ano de execução: 2020-2021  

Percurso 

Formativo 

Tipo Título Carga 

Horária 

Público-Alvo Nº aprox. 

de partic 

Objetivos da Ação 

Gestão do 

SUAS 

Curso 

Introdutório 

Indicadores, 

Avaliação e 

Acompanhamento 

em Vigilância 

Socioassistencial 

20h Profissionais de 

nível superior 

que atuam na 

Gestão do 

SUAS 

25 Instrumentalizar 

os profissionais 

quanto aos 

procedimentos de 

avaliação de 

indicadores, e 

acompanhamento 

em Vigilância 

Socioassistencial. 

 

Provimento 

de Serviços e 

Benefícios 

Socioassisten

ciais 

Curso de 

Atualização 

Atualização no 

Serviço de Proteção 

e Atendimento 

Especializado à 

Famílias e 

Indivíduos - PAEFI 

40h Profissionais de 

nível superior 

que atuam na 

Proteção Social 

Especial 

25 Propiciar o 

aprofundamento 

nos 

conhecimentos 

técnico-operativos 

no serviço PAEFI 

Controle 

Social do 

SUAS 

Curso 

Introdutório 

Introdução aos 

Serviços da 

Proteção Social 

Básica 

20h Conselheiros do 

Conselho 

Municipal de 

Assist. Social 

25 Oportunizar 

conhecimentos 

quanto aos 

serviços 

tipificados na 

Proteção Social 

Básica 
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Provimento 

de Serviços e 

Benefícios 

Socioassisten

ciais 

Supervisão 

Técnica 

Supervisão Técnica 

no Serviço de 

Proteção e 

Atendimento à 

Famílias - PAIF 

30h em 

cada 

unidade 

descentral

izada. 

Coordenador, 

profissionais de 

nível superior e 

médio 

envolvidos na 

execução do 

PAIF. 

20 CRAS Buscar a 

superação de 

dificuldades na 

execução do PAIF 

nas unidades 

descentralizadas 

da proteção social 

básica. 

 

Obs 1: As ações educativas do tipo “Introdutório” e de “Atualização”, devem ser voltados, 

preferencialmente, aos profissionais de vínculo efetivo, diante de terem carga horária maior e 

dispenderem maior aporte de recursos públicos. Excetuam-se, neste caso, as ações voltadas aos 

profissionais do CMAS, que possuem mandato temporário mas devem ser incluídos nestas 

modalidades independentemente do vínculo. 

 

Obs 2: As ações devem possuir um caráter de progressividade, por exemplo, não devem ser 

pensadas ações educativas de atualização para um grupo de profissionais específico sem que 

anteriormente não hajam participado de ação introdutória sobre o mesmo tema. A idéia é que 

os gestores planejem O QUE aquele determinado grupo de profissionais DEVE SABER AO 

INICIAR NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EM DETERMINADA ÁREA, em caráter 

introdutório, DEPOIS, O QUE PRECISA SER APROFUNDADO POSTERIORMENTE, e 

assim sucessivamente. 

 

Obs 3: Aconselha-se, se for possível, que as ações na modalidade percurso formativo se iniciem 

pelo tipo “Supervisão Técnica”, pois, por ser uma ação que  se define como capacitação no 

local de trabalho com o grupo de trabalhadores de determinado setor, benefício, serviço ou 

programa, oportuniza a interação entre profissionais de diferentes níveis de escolaridade na 

resolução das questões pertinentes àquele determinado local de trabalho e permitem o 

levantamento das carências pedagógicas evidenciadas na execução da política, servindo como 

levantamento de demanda para as ações educativas do tipo “Introdução” e “Atualização”. 

 

Obs 4: As informações detalhadas quanto a datas, horários, quantidade de turmas e 

planejamento da atividade não devem ser especificadas neste momento. Estas especificações 

serão realizadas após a aprovação do Plano de Educação Permanente mediante elaboração do 

Plano de Curso a ser disponibilizado para a Gerência de Educação Permanente. 

 

Exemplo 2) Treinamentos 

Ano de execução: 2020-2021 
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Título Carga 

Horária 

Público-Alvo Nº aprox. de 

participantes 

Objetivos da Ação 

Atuação do Cuidador 

Social nas unidades de 

acolhimento 

institucional para 

crianças e adolescentes 

8h Cuidadores das 

unidades de 

acolhimento 

institucional criança 

e adolescente 

80 Oportunizar conhecimentos gerais quanto 

ao Serviço de Acolhimento Institucional e 

as atribuições dos cuidadores de crianças e 

adolescentes em situação de violação de 

direitos 

 

Programa Criança Feliz 

-  

12h Visitadores do 

Programa Criança 

Feliz 

25 Promover arcabouço técnico-operativo 

para o desempenho da função de visitador 

Articulação do 

Programa Bolsa Família 

às ações do PAIF 

08h Entrevistadores do 

Cadastro Único e 

Profissionais de 

nível superior do 

PAIF 

50 Articular o fluxo de informações entre os 

profissionais de nível médio e superior na 

execução do Programa Bolsa Família 

 

Obs 5: Os treinamentos devem possuir carga horária mínima de 08h por turma/tema. 

 

Exemplo 3) Outras estratégias educativas 

 
Ano de execução: 2020-2021 

 

Tipo Título Carga 

Horária 

Público-Alvo Nº aprox. de 

participantes 

ou 

exemplares 

Objetivos da Ação 

Produção 

Técnica 

ANAIS -Seminário: 

SAS -Boas Práticas 

na Assistência Social 

- Unidades, 

setores, gerências 

e 

superintendências 

da SAS. 

150 Publicizar as ações exitosas dos 

trabalhadores do SUAS/SAS 

por meio de publicação 

periódica anual 

 

Oficina Atuação do 

Educador no Serviço 

Especializado de 

Abordagem Social  

4h Educadores do 

Serviço 

Especializado de 

Abordagem 

Social 

20 Promover aquisição de técnicas 

a estratégias para a abordagem 

social à população em situação 

de rua 

Workshop A Proteção Social 

Especial e a 

articulação com as 

políticas públicas 

8h Gestores, 

Coordenadores, 

profissionais de 

nível médio e 

superior dos 

CREAS, 

membros de 

outras políticas 

públicas, 

judiciário 

70 Propiciar a interlocução das 

equipes das unidades da 

proteção social especial de 

média complexidade aos 

gestores de demais políticas 

públicas, judiciário 
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     Sublinhamos que, os modelos acima elencados são somente exemplos fictícios de como 

devem ser preenchidos os instrumentais. As propostas das Superintendências serão analisadas 

pelos órgãos e instâncias competentes e executadas conforme a disposição orçamentária e 

administrativa do órgão, estando sujeitas a alterações. 

     Agradecemos a disponibilidade de realização deste trabalho coletivo que irá concretizar o 

aprimoramento dos nossos trabalhadores, e terá como consequência a qualificação dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, com o objetivo fundamental de ampliar a 

defesa dos direitos dos usuários da política de assistência social do nosso município. 

     Sob o aporte destes materiais as equipes deverão elaborar as Matrizes Pedagógicas. Dúvidas 

podem ser esclarecidas junto aos membros da Comissão de Educação Permanente pelos ramais 

6000 ou 6002 (Elaine, Sandra, Camila, Ana). 
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INSTRUMENTAL PARA ELABORAÇÃO DAS MATRIZES PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

Orientações de Preenchimento: 

 

 A Superintendência é responsável pela construção deste documento conforme as demandas de todas as gerências e unidades descentralizadas 

a ela ligadas. 

 Esta Superintendência deverá utilizar como documento norteador para elaboração das Matrizes Pedagógicas as “Diretrizes Metodológicas” 

conforme documento anexo; 

  As ações educativas podem ser realizadas nas três modalidades elencadas no instrumental. Porém quando se tratar da modalidade 

“Capacitações” esta Superintendência deve propor ações voltadas obrigatoriamente ao Percurso Formativo – Provimento de Serviços e 

Benefícios Socioassistenciais; (Maiores esclarecimentos sobre cada percurso no “Manual de Elaboração das Matrizes Pedagógicas em 

Educação Permanente – SAS”); 

 As propostas serão analisadas pelos órgãos e instâncias competentes e executadas conforme a disposição orçamentária e administrativa do 

órgão, estando sujeitas a alterações. 
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1. Capacitações: Percursos Formativos 

 

Ano de execução:  

Percurso Formativo Tipo Título Carga 

Horária 

Público-Alvo Nº aprox. de 

partic 

Objetivos da Ação 

      

 
 

 

2. Treinamentos 

 

Ano de execução: 

 

Título Carga Horária Público-Alvo Nº aprox. de 

participantes 

Objetivos da Ação 

     

 

 

3. Outras estratégias educativas: workshops, seminários, oficinas, rodas de conversa, mesas-redondas, produção técnica. 

 

Ano de execução: 

 

Tipo Título Carga Horária Público-Alvo Nº aprox. de 

participantes ou 

exemplares 

Objetivos da Ação 
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  Anexo 

 

Diretrizes Metodológicas para Implantação do Plano de Educação Permanente da SAS 2020-2021 

 

A. Contextualização 

 A implantação da sistematização das ações em Educação Permanente, no âmbito da Assistência Social, foi definida pela Resolução N.º 4, 

do Conselho Nacional de Assistência Social, de março de 2013, que institui a Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único da 

Assistência Social – PNEP/SUAS. 

Com base nas proposições e diretrizes apresentadas pela legislação, foi proposto um Grupo de Trabalho coordenado pela professora Amirtes 

Menezes de Carvalho composto por servidores de nível superior, médio e fundamental que atuaram como representantes das cinco 

superintendências da SAS, conforme publicação veiculada no Diogrande n. 5.298, de 23 de julho de 2018. 

Este GT utilizou como ferramenta de levantamento de dados a análise SWOT, que é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para 

auxiliar pessoas ou organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades, e ameaças relacionadas ao planejamento de ações, que foi 

respondida por servidores de todas as unidades descentralizadas, gerências e superintendências da SAS. Por meio desta e outras estratégias chegou-

se às algumas diretrizes que devem ser consideradas na elaboração das matrizes pedagógicas de cada superintendência. Isto significa dizer que, as 

capacitações, treinamentos e eventos elaborados pelas superintendências devem contemplar as demandas elencadas pelas diretrizes. 

 

B. Diretrizes Relacionadas à Proteção Social Básica 

 

1. Estabelecer estudo permanente com a finalidade de alinhamento do trabalho entre o setor da Gestão do Trabalho e Educação Permanente. 
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3. Proceder análise para definição de um modelo de gestão para a SAS com base na articulação de ações, na intersetorialidade dos espaços 

administrativos e no planejamento estratégico para o desenvolvimento dos serviços e a otimização de recursos. 

6. Estabelecer processos administrativos necessários para a reformulação do sistema de tecnologia digital que contemplem as demandas 

operacionais para a eficiência das áreas de serviço. 

7. Desenvolvimento de plano de formação para servidores que operam sistema de informação. 

8. Definir e executar ações com a finalidade de reestruturação e reativação do SIGAS com acesso e utilização às unidades descentralizadas da 

Secretaria. 

10. Desenvolvimento do plano de capacitação voltado às áreas de gestão e serviços socioassistenciais do SUAS, com enfoque nas demandas e 

exigências de âmbito municipal. 

11. Criar e normatizar protocolos de atendimento e administrativo, de acordo com a natureza dos serviços, qualificando o processo de trabalho de 

todos os setores da secretaria.  

12. Desenvolvimento e normatização sobre a conduta do trabalho, baseado em princípios éticos e profissionais, favorecendo o relacionamento 

interpessoal e de equipe. 

13. Desenvolvimento de programa de qualidade de vida voltado aos servidores da Secretaria. 

15. Estabelecer e regulamentar programa de desenvolvimento de liderança, de modo a favorecer o crescimento profissional dos serviços e qualificar 

a função de líder de equipe. 

17. Realizar estudo sobre orçamento público para qualificação dos processos de solicitação, execução orçamentária e de satisfação do público 

usuário. 

18. Instituir ação sistemática de estudo, proposição e avaliação de conteúdos correlatos ao conceito de território, considerando ser uma noção 

estruturante da política de assistência social para mitigar o nível de vulnerabilidade e risco social.  
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21. Desenvolver estudo sobre formação, atuação e avaliação da rede socioassistencial, segundo serviços tipificados no SUAS. 

22. Proceder estudo para definição e desenvolvimento do trabalho em equipe, garantindo a qualificação dos serviços executados pela secretaria. 

25. Identificar e desenvolver modelo de gestão que permita à secretaria prestar serviços à comunidade segundo os princípios da efetividade, eficácia 

e eficiência.  

26. Desenvolver estudo e regulamentar níveis de qualidade dos serviços, visando ao aprimoramento profissional dos servidores e a excelência da 

secretaria no atendimento à comunidade. 

29. Desenvolver programa de formação sobre o conceito e as competências relativos à proteção social básica. 

30. Desenvolver um programa de formação sobre arquivo e tratamento de documentos aos servidores, de modo a obter mais eficiência e qualidade 

no arquivamento. 

33. Desenvolvimento de formação dos servidores que atuam com grupos geracionais, objetivando instituir metodologia de trabalho intergeracional 

para ser replicada nas unidades descentralizadas de assistência social do município. 

 



 

ANEXO VII 

 

MATRIZ PEDAGÓGICA - MODELO 
 

UNID EMENTA CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO/ ENFOQUE TÉCNICAS E RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 


