
 
 

O TÉCNICO DE REFERÊNCIA  
E AS UNIDADES 
REFERENCIADAS:  

UM RELATO DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL 

 



CRAS Interlagos 
  

 

 

Bairros atendidos: Brasmadeira, Interlagos  e                                

Floresta 

 

*População estimada: 32.664  
*Fonte: IBGE 2010 





Execução direta do SCFV para idosos 
 



SCFV NAS UNIDADES REFERENCIADAS 
 

Eureca I: crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos; 
 

Centro da Juventude: crianças e adolescentes 
de 10 a 17 anos; 
 

NAFA: adultos de 30 a 59 anos; 
 

LBV: crianças até 6 anos e idosos. 



Eureca I: 

crianças e 

adolescentes 

de 6 a 15 

anos; 

Centro da 

Juventude: 

crianças e 

adolescentes 

de 10 a 17 

anos; 

NAFA: 

adultos de 

30 a 59 

anos; 

LBV: 

crianças de 

0 a 6 anos 

e idosos; 



A FUNÇÃO DO TÉCNICO DE 
REFERÊNCIA NAS UNIDADES 

REFERENCIADAS 
 

Cronograma sistemático de intervenções conjuntas; 
 

Dias e horários previamente definidos para os 
encontros nas Unidades; 
 

 Estudo de caso; 
 

Visita domiciliar; 
 

 

 

 

 



 
Atendimento social; 

 
Encaminhamentos à rede de proteção social; 

 
Organização e elaboração de documento técnico de 

identificação do público prioritário; 
 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos – SISC; 
 

Elaboração de relatórios mensais. 
 



DESAFIOS... 
 

Articulação entre CRAS, PAIF E SCFV; 
 

Um ano de reordenamento; 
 

Construção da complementariedade entre 
os serviços, onde os papéis perpassem as 
questões meramente burocráticas e 
fiscalizadoras;  
 

Transformação em projetos conjuntos 
entre os técnicos e os serviços. 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

E O QUE DIZEM AS UNIDADES?  
 

 

 

 

 



 
“Penso ser de suma importância essas 
reuniões periódicas junto ao CRAS, 
pois facilita as trocas de informações 
bem como eleva a qualidade no 
atendimento aos usuários, facilitando 
as ações conjuntas, buscando 
promover mudanças positivas no 
processo de vida dos usuários 
atendidos” (Rosecler, LBV); 
 



“Consideramos de extrema importância o 
trabalho que a técnica de referência do PAIF 
vem desenvolvendo juntamente com a equipe 
do SCFV – EURECA I. Realizar estudos de 
casos, discutir sobre a demanda existente para 
inserção no SCFV, bem como sobre os 
desligamentos dos usuários, discutir e 
planejar ações e articulações com a rede, 
tornam-se mais eficazes quando pensadas no 
coletivo, possibilitando desta forma o 
atendimento integral das crianças, 
adolescentes e suas famílias” (Adriana e 
Gislayne). 



“O Centro da Juventude vem percebendo de suma 
importância ter um profissional de referência do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
o que vem facilitando os atendimentos e 
possibilitando pensar estratégias em comum de 
intervenção e encaminhamentos das famílias dos 
adolescentes atendidos neste Programa” (Vanessa e 
Mônica, CJ); 





 

 

 

 









 

 

OBRIGADA! 
 

  Rosângela G. Ornelas              Viviane Moreti 
      Assistente Social                       Psicóloga 
 

Técnicas de referência 
CRAS Interlagos 

 


