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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, intitulado “Reflexões sobre o 

Programa de Formação Continuada e Permanente no SUAS do Município de 

Cascavel: Um processo em Construção”, busca apresentar algumas reflexões sobre 

o Programa de Formação Continuada e Permanente dos Trabalhadores da Rede de 

Proteção Social Básica do Município de Cascavel. Primeiramente estaremos 

abordando sobre a Política de Educação Permanente na Política de Assistência 

Social, posteriormente apresentaremos acerca do processo de instituição do Núcleo 

de Educação Permanente no município de Cascavel, e por fim abordaremos 

especificamente acerca do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica do Município de Cascavel, 

refletindo sobre seus objetivos, atividades, público alvo e programação.  

 

Palavras-chave: Serviço Social. Proteção Básica. Formação Continuada. Trabalho 

e Capacitação.  

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This Course Conclusion - TCC, entitled "Reflections on the Continuing and 

Permanent Training Program at SUAS in the Municipality of Cascavel: A Process in 

Construction", seeks to present some reflections on the Continued and Permanent 

Training Program for Workers in the Network of Basic Social Protection of the 

Municipality of Cascavel. Firstly, we will be discussing the Permanent Education 

Policy in the Social Assistance Policy, later we will present about the process of 

institution of the Permanent Education Center in the municipality of Cascavel, and 

finally we will specifically address the Continuing and Permanent Training Program 

for Workers in the Network of Basic Social Protection of the Municipality of Cascavel, 

reflecting on its objectives, activities, target audience and programming 

 

Keywords: Social Service. Basic Protection. Continuing Education. Work and 

Training. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, intitulado “Reflexões 

sobre o Programa de Formação Continuada e Permanente no SUAS do Município 

de Cascavel: Um processo em Construção”, exigido como critério de aprovação no 

curso de Serviço Social, tem como proposta, registrar e refletir sobre importância da 

Formação Continuada e Permanente para os trabalhadores da Rede de Proteção 

Social Básica do Município de Cascavel, para proporcionar uma qualidade nas 

abordagens e atendimentos aos usuários dos Serviços. 

O Programa está sendo desenvolvido pela Divisão de Proteção Social Básica 

e pelo setor de Gestão do Trabalho / Núcleo de Educação Permanente da Secretaria 

de Assistência Social do município de Cascavel.  

Frente ao exposto, temos a informar que o presente trabalho registrará os 

módulos trabalhados nesta formação, refletindo sobre a contribuição desta formação 

para atuação teórico/prática dos trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica.  

A formação iniciou suas atividades no dia 26 de fevereiro de 2016 e encerrou 

em 17 de novembro de 2016, totalizando 10 módulos, com a carga horária de 40 

horas. 

Salientamos que a Formação não é específica para os Assistentes Sociais, 

mas para toda Equipe da Rede Socioassistencial de Proteção Básica de nosso 

município, ou seja, Assistentes Sociais, Pedagogos, Psicólogos, Educadores 

Sociais, Professores de Informática, Agentes Administrativos, Zeladores, Motoristas, 

Estagiários, entre outros que compõem as Unidades Governamentais e Não 

Governamentais.  

No entanto, é inegável que nosso olhar volta-se para nossa profissão – 

Assistente Social. Assim, buscamos alinhar o TCC com documentos que nortearam 

nossa profissão, principalmente os Códigos de Ética Profissional do Assistente 

Social, sendo que o primeiro artigo que apresentamos é de 1965, o art. 13° do que 

diz: “O Assistente Social no exercício de sua profissão deve aperfeiçoar sempre 

seus conhecimentos, incentivando o progresso, atualização e difusão do serviço 

social” (Código de Ética Profissional do Assistente Social, 1965, p. 03).  

Neste sentido, buscamos responder o seguinte questionamento, “qual é a 

importância dos conteúdos abordados no Programa de Formação Continuada e 
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Permanente dos trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica do Município de 

Cascavel?”.  

É importante salientar que o resultado da relação entre a teoria e a prática, 

refletirá nas ações do profissional de Serviço Social de forma geral, em seus 

atendimentos e na condução e no desenvolvimento das Políticas Públicas no CRAS 

e Unidades referenciadas em que atua. A abordagem de assuntos específicos 

relacionados à prática diária do trabalhador tem grande importância para o 

desenvolvimento de técnicas e aprimoramentos em sua atuação.  

Assim, este trabalho traz à tona a discussão do por que capacitar o 

profissional de Serviço Social? Qual são os benefícios de uma formação 

continuada? Que transformação estes troca de saberes podem influenciar na prática 

diária destes profissionais? É importante ressaltar que quando pensamos 

especificamente em Capacitação Continuada e Permanente, esta não se refere 

apenas a processos de especialização formal. De certa forma, ela se baseia em 

oferecer aos profissionais de Serviço Social, sustentação diante aos desafios de 

atuar em uma sociedade marcada pela desigualdade e Questão Social.  

A metodologia utilizada para produção deste trabalho será desenvolvida a 

partir do registro da importância dos conteúdos abordados no Programa de 

Formação Continuada e Permanente dos trabalhadores da Rede de Proteção Social 

Básica do Município de Cascavel, seguido de uma reflexão sobre o tema, embasada 

em autores que discutem amplamente o assunto, através de uma pesquisa 

bibliográfica.  

Para esta etapa se fez necessário à leitura de diversas obras que abordam o 

assunto, haja vista ser uma Pesquisa Bibliográfica, considerando que em virtude da 

Universidade não contemplar os alunos com a Comissão de Ética, para analisar 

nossos Projetos de Pesquisa, ficamos impossibilitados de realizarmos uma Pesquisa 

de Campo, o que consideramos como um fator negativo para nossa formação 

profissional.  

Para tanto, este trabalho será dividido em Quatro Capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentaremos o histórico da Educação Permanente no Brasil, traçando 

pontos importantes que resultaram na Política de Capacitação dos trabalhadores 

públicos e na criação da Gestão do Trabalho e Educação Permanente em 

Assistência Social.  
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No segundo capítulo, destacaremos como foi instituída a Gestão do Trabalho 

e a Educação Permanente no município de Cascavel e os desafios a serem 

enfrentados para de assegurar a continuidade das ações de capacitação para os 

trabalhadores do SUAS.  

No terceiro capítulo, apresentaremos o Plano de Trabalho da Capacitação da 

Rede de Proteção Social Básica, que se encontra disponível para o acesso público 

no Portal do Município de Cascavel e no quarto capítulo apresentaremos os 

conteúdos abordados em cada aula, referenciando-os com autores da área.   

Finalmente, nas considerações finais, realizaremos reflexão sobre importância 

da formação para os trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica e sua 

contribuição para melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos CRAS do 

município de Cascavel. 
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1º CAPÍTULO 

 

A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Neste primeiro capítulo, propomos discutir sobre a trajetória história da 

Política de Educação Permanente no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

no Brasil, apresentando seus avanços e limites em sua implementação.  

A Política de Assistência Social no Brasil, historicamente, foi marcada por 

ações “[...] assistencialistas, paternalistas, fundadas na caridade e na benesse e 

alicerçadas no voluntariado [...]” (BRASIL, 2013, p.8), entretanto, nos últimos anos, 

tem dado passos significativos em direção à sua consolidação como política de 

direito, por meio de movimentos de lutas, reivindicações, debates, que se 

fortaleceram através de processos formativos, constitutivos e de educação 

permanente. 

Pensar na execução e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) pressupõe valorizar aqueles que operam a Política de Assistência Social, ou 

seja, seus trabalhadores.  

Regulados pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 

(NOB-RH-SUAS, 2006), todas as questões referentes a relações e processos de 

trabalho, como por exemplo: princípios ético profissionais1, equipes de referência2, 

                                            
1  Segundo a NOB-RH/SUAS, a Assistência Social deve “[...] ofertar seus serviços com o 
conhecimento e compromisso ético e político de profissionais que operam técnicas e 
procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação de seus usuários. 
[...] Os princípios éticos das respectivas profissões deverão ser considerados ao se elaborar, 
implantar e implementar padrões, rotinas e protocolos específicos, para normatizar e 
regulamentar a atuação profissional por tipo de serviço socioassistencial. [...] São 
princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de assistência 
social: a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais. [...] b) Compromisso em 
ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a 
oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. [...] c) 
Promoção aos usuários do acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial 
de quem os atende. [...] d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo 
profissional, preservando sua privacidade e opção e resgatando sua historia de vida. [...] e) 
Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para construção de projetos 
pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade. [...] f) Reconhecimento do direito dos 
usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de oportunidades para inserção 
profissional e social. [...] g) Incentivo aos usuários para que estes exerçam seu direito de 
participar de fóruns, conselhos, movimentos sociais e cooperativas populares de produção. 
[...] h) Garantia do acesso da população a política de assistência social sem discriminação 
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atribuições privativas e competências3, vínculo trabalhista4, capacitações5, plano de 

carreira, cargos e salários6, mesas de negociação7, registro de profissionais no 

CadSuas8, vinculam-se à Gestão do Trabalho. 

                                                                                                                                        
de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, orientação sexual, classe social, ou outras), 
resguardados os critérios de elegibilidade dos diferentes programas, projetos, serviços e 
benefícios. [...] i) Devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos 
usuários, no sentido de que estes possam usá-las para o fortalecimento de seus interesses. 
[...] j) Contribuição para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação 
com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. (BRASIL, 2011, p. 
21-25, grifo nosso).  
2  Conforme a NOB-RH/SUAS, Equipes de Referência “[...] são aquelas constituídas por 
servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, 
projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração 
o número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que 
devem ser garantidas aos usuários”. (BRASIL, 2006 P.19 - grifo nosso). 
3 No que se refere às atribuições privativas e competências, segundo a NOB-RH/SUAS, 
“[...] a fiscalização do exercício profissional e a regulamentação das condições 
técnicas e éticas do trabalho das profissões regulamentadas cabem aos Conselhos 
Federais e Regionais respectivos. Essa fiscalização, diferentemente da realizada pelos 
sindicatos, não se detém nos direitos trabalhistas, mas no cumprimento das competências e 
atribuições privativas dos profissionais, bem como na garantia das condições necessárias 
ao exercício profissional pelos empregadores, sejam eles públicos ou privados”. (BRASIL, 
2011, p. 90 - grifo nosso). 
4 Em se tratando do vínculo trabalhista, a NOB-RH/SUAS, traz o conceito de FERREIRA 
(2010, p.113) que ressalta que a medida que o SUAS se consolida pela expansão de 
serviços socioassistenciais, a necessidade de [...] vínculos estáveis dos seus trabalhadores 
vai ficando cada vez mais urgente e necessária. Ou seja, a continuidade dos serviços supõe 
a estabilidade dos vínculos dos seus trabalhadores. Nesse sentido, a lógica do concurso 
público se presta à consolidação de equipes profissionais, que garantam a continuidade e a 
qualidade dos serviços públicos, rompendo com a alta rotatividade na assistência social. A 
mobilidade do trabalhador contribui para sua segurança e saúde na perspectiva de prevenir 
situações de exposição ao risco pessoal, social e profissional. Também se refere ao 
aproveitamento do acúmulo de conhecimentos desse trabalhador em determinadas áreas 
dentro do Sistema. E ainda garante os direitos do trabalhador quando este for cedido para 
outras esferas de governo”. (BRASIL, 201, p. 49 - 50).  
5 Segundo a NOB-RH/SUAS, a [...] consolidação do Sistema Único de Assistência Social 
traduz o desafio de contemplar as diretrizes gerais, válidas para todo o País, assim como as 
especificidades de cada região e/ou município. Por isso, uma Política Nacional de 
Capacitação prevê responsabilidades compartilhadas entre as três esferas de 
governo, capaz de pôr em andamento iniciativas e planos de capacitação que sejam 
articulados e complementares entre si. Em outras palavras, as ações que darão corpo à 
Política Nacional de Capacitação ao mesmo tempo em que dão “a cara” do SUAS no Brasil, 
trazem também os diferentes sotaques dos brasileiros. Em 2006, o governo federal instituiu 
a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, por meio do decreto no 5.707. Embora delimitado 
aos servidores públicos federais, a estrutura do decreto é esclarecedora dos conteúdos 
necessários a uma política dessa natureza. Por isso, destacamos alguns deles: definição da 
finalidade e do âmbito de aplicação; Explicação dos conceitos básicos contidos na política 
de capacitação; o perfil de instituições que são reconhecidas como capazes de realizar as 
capacitações; os instrumentos de gestão da política de capacitação, como planos que 
permitam planejar, monitorar e avaliar o alcance e a qualidade das ações; forma de gestão, 
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Assim, é impossível falarmos sobre Educação Permanente no SUAS, sem 

tratarmos sobre a Gestão do Trabalho.  

 

A concepção de gestão do trabalho no SUAS supõe 
processos unificados e construídos coletivamente com 
definição de requisitos, competências e perfis profissionais 
para o desenvolvimento de funções correspondentes aos 
controles democráticos, às responsabilidades de gestão e ao 
atendimento prestado, com implementação de condições 
condignas de trabalho. (Gestão do Trabalho no âmbito do 
SUAS: Uma contribuição Necessária para ressignificar as 
ofertas e consolidar o direito Socioassistencial, Brasília: MDS, 
dez. 2011, p 22.). 

  

 

A Gestão do Trabalho é uma área de gestão do SUAS que trata das questões 

relacionadas ao trabalho social e aos trabalhadores que atuam na Política de 

Assistência Social. 

                                                                                                                                        
indicando responsabilidades e fluxos de decisão; formas de incentivo para a participação 
dos profissionais”. (BRASIL, 2011, p. 41 - grifo nosso).  
6 Os Planos de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), segundo NOB-RH/SUAS, [...] deverão 
ser instituídos em cada esfera de governo para os trabalhadores do SUAS, da administração 
direta e indireta, baseados nos seguintes princípios definidos nacionalmente. Os planos de 
carreira, cargos e salários (PCCS) expressam o modo como a administração pública 
compromete-se com o desenvolvimento profissional dos servidores públicos para melhorar a 
qualidade dos serviços prestados à população. Convém destacar o que entendemos por 
cargos públicos: „cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com 
denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio 
correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei‟. 
Cargo é uma composição de funções ou atividades equivalentes em relação às tarefas a 
serem desempenhadas. Função, por sua vez, „é a atribuição ou o conjunto de atribuições 
que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a 
determinados servidores para a execução de serviços eventuais‟ (Meirelles, 2008, p. 423-
424). Tendo em vista que a União, os estados, municípios e o Distrito Federal têm 
autonomia administrativa, cada esfera de governo formula, debate, negocia e aprova os 
respectivos PCCS. Geralmente, os PCCS são formulados para o conjunto dos trabalhadores 
da administração pública, por vezes diferenciando carreiras para a administração direta, 
indireta e autarquias. A NOB-RH estimula a discussão de planos de carreira, cargos e 
salários considerando a especificidade da política pública de Assistência Social”. (BRASIL, 
2011, p. 47). 
7 Conforme a NOB-RH/SUAS, a “[...] instituição de Mesas de Negociação estabelecerá 
Fóruns Permanentes de negociação entre gestores públicos e privados e trabalhadores do 
SUAS sobre todos os pontos pertinentes à gestão do trabalho. Uma de suas pautas serão 
as Programações Pactuadas Integradas (PPIs)”. (BRASIL, 2011, p. 52).  
8 De acordo com a NOB-RH/SUAS, o registro de profissionais no CadSuas, tem o objetivo 
de “[...] organizar e disponibilizar aos municípios, Estados e Distrito Federal um sistema 
informatizado sobre os trabalhadores do SUAS, configurando o Cadastro Nacional dos 
Trabalhadores do SUAS, de modo a viabilizar o diagnóstico da situação do trabalho e sua 
gestão existente na assistência social, com atualização periódica, como um módulo do 
sistema de informação cadastral – CADSUAS, aplicativo da REDESUAS”. (BRASIL, 2011, p. 
62-63).  
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A Gestão do Trabalho é um eixo estratégico e imprescindível à qualidade da 

prestação de serviços9, programas10, projetos11, benefícios12 e transferência de 

renda no âmbito do SUAS, haja vista, o trabalho na Assistência Social possuir uma 

importante dimensão relacional e seus trabalhadores são os principais mediadores 

entre o direito Socioassistencial e os usuários da política.  

Assim, essa área ganha evidência e importância no momento em que se 

almeja o aprimoramento do SUAS, haja vista, os resultados esperados pela 

população em seu atendimento nas unidades socioassistenciais estão intimamente 

relacionados às ações exercidas pelos profissionais que prestam tais serviços, pois 

é através da intervenção dos trabalhadores do SUAS que se torna possível produzir 

resultados concretos nas condições materiais, sociais, políticas e culturais da vida 

dos usuários da assistência social. Portanto, a valorização dos trabalhadores, 

a estruturação de condições institucionais de trabalho e implementação sistemática 

de ações de formação e capacitação potencializam a efetivação e a qualidade do 

SUAS. 

A Educação Permanente no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se 

inicia a partir da criação da Lei n. 8.742, de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) e da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, criada no ano de 2004, 

juntamente com a Norma Operacional Básica das SUAS (NOB/SUAS/2005), 

revogada e substituída pela (NOB/SUAS/2012).  

                                            
9 Conforme a NOB/SUAS (2005), se define Serviços como “[...] atividades continuadas 
definidas no art. 23 da LOAS que visam a melhoria da vida da população e cujas ações 
estejam voltadas para as necessidades básicas da população, observando os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidas nessa lei. A Política Nacional de Assistência Social 
prevê seu ordenamento em rede, de acordo com os níveis de proteção social: básica e 
especial, de média e alta complexidade”. (BRASIL, 2005, p. 94 – grifo nosso).  
10 Segundo a NOB/SUAS (2005), entende-se por Programas, “[...] ações integradas e 
complementares tratadas no art. 24 da LOAS com objetivos, tempo e área de abrangência, 
definidos para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os serviços 
assistenciais, não se caracterizando como ações continuadas”. (BRASIL, 2005, p. 94– grifo 
nosso).  
11 Projetos são definidos, conforme a NOB/SUAS (2005), “[...] nos arts. 25 e 26 da LOAS, 
caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos grupos populacionais em 
situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que lhes 
garantam meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais 
de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e 
organização social, articuladamente com as demais políticas públicas”. (BRASIL, 2005, p. 94 
– grifo nosso).  
12 Constituem-se benefícios garantidos pela política de assistência social “[...] o Benefício 
de Prestação Continuada – BPC, os [...] benefícios eventuais previstos no art. 22 da LOAS e 
os [...] benefícios de transferência de renda”. (BRASIL, 2005, p. 94 – grifo nosso). 
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Assim, as ações da Assistência Social passam a ser configuradas 

institucionalmente, como um sistema descentralizado e participativo13, ou seja, a 

Assistência Social passa a ser composta por uma Rede Socioassistencial14, cujo 

objetivo é a garantia da proteção social a população brasileira.  

Portanto, por intermédio da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

das SUAS (NOB/RH/SUAS), a qual foi regulamentada em 2006, a Gestão do 

Trabalho e a Política Nacional de Educação Permanente passam a ser discutidas 

como proposta a necessidade de qualificação e valorização dos profissionais de 

Assistência Social. 

 
[...] a qualificação de trabalhadores, gestores e conselheiros da área, 
de forma sistemática, continuada, sustentável, participativa, 
nacionalizada e descentralizada, com a possibilidade de supervisão 
integrada, visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços 
socioassistenciais. (BRASIL, NOB/RH/SUAS, 2006, p. 18). 
 
 

   Visando superar essa necessidade de qualificação e valorização dos 

profissionais de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), busca a parceria da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), para 

iniciar um amplo processo de debate, que reuniria trabalhadores, conselheiros e 

usuários do SUAS, com um objetivo de Elaborar o texto da Política Nacional de 

Educação Permanente.   

No entanto, somente cinco anos após a criação da Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB/RH/SUAS),  o debate voltado para a 

elaboração do texto que regulamentaria a Política Nacional de Educação 

Permanente, passa a ser abordado de forma mais ampla, por meio das 

Conferências, Seminários e Fóruns que ocorreram na época, em especial o Fórum 

Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social (FONSEAS), onde as 

diretrizes que orientam a Política de Educação Permanente foram abordadas 

                                            
13 Segundo o Art. 6º da LOAS “As ações na área de assistência social são organizadas em 
sistema 
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organização de Assistência 
Social abrangidas por esta Lei, que articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto 
de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área. (LOAS 
1993, Art. 6º– grifo nosso).    
14 De acordo com, Art. 23.  Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades 
continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011– grifo nosso) 
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visando apresentar o desafio de compor a rede nacional de Educação Permanente 

do Sistema Único de Assistência Social.   

No dia 06 de junho de 2011, após a contribuição de deliberações de 

diversas conferências nacionais, foi publicada a Lei n. 12.435, que alterou a LOAS, 

institucionalizando o SUAS e estabelecendo a implantação da Gestão do Trabalho e 

da Educação Permanente na Assistência Social. Esse foi um marco importante para 

a Assistência Social, que a partir disso, passou a oferecer aos trabalhadores os 

percursos formativos e as respectivas ações de formação e capacitação, adequados 

às qualificações profissionais requeridas pelo SUAS.  

Percursos formativos indicam aprendizados constantes, que partem de 

onde as pessoas estão e indicam o desenvolvimento pessoal e coletivo para a 

melhor atenção à população. No mesmo ano foi realizado outro importante evento 

no qual foram pautados temas relativos ao trabalho e aos trabalhadores, a VIII 

Conferência Nacional de Assistência Social, que traz para discussão assuntos como 

o plano de careiras, concurso público a estruturação da Gestão do Trabalho, a 

política de educação continuada e permanente além de dados relacionados avanços 

na implantação do SUAS. 

A necessidade de constituir uma Política de Capacitação Continuada sempre 

esteve presente na Assistência Social, haja vista que o profissional de Serviço Social 

atua com protagonista na garantia de direitos da população, e por isso deve sempre 

estar preparado para diversas situações resultantes da interação com o usuário.  

É importante ressaltar que o processo de formação continuada não traz 

benefícios somente para o trabalhador que está sendo capacitado, mas sim para 

toda a equipe que desenvolve apolítica de Assistência Social pois esta atividade 

proporcionam a reflexão da prática de suas ações profissionais 

 
A Educação Permanente não se confunde com os modelos 
tradicionais de educar por meio da simples transmissão de 
conteúdo, tampouco se identifica com os modelos de formação 
e capacitação de pessoas baseados na apartação dos que 
pensam, dirigem e planejam; dos que produzem, operam e 
implementam. Ela também não admite a hierarquização e a 
fragmentação disciplinar do conhecimento e dos saberes [...]. 
(BRASIL, 2013, p. 36). 

 

1.1 A Política de Educação Permanente no SUAS. 
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A Política de Educação Permanente foi instituída em 13 de março de 2012, 

pela Resolução nº 04 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Surge como resposta às deliberações das Conferências Nacionais de 

Assistência Social e tem como objetivo aprimorar a Gestão do SUAS, além de 

qualificar a oferta dos programas e benefícios disponíveis na Assistência Social.  

Desta forma a política de Educação Permanente no âmbito do SUAS, 

desenvolve uma demanda para atualização dos profissionais para responder à 

gradativa e complexa demanda de atenção aos usuários, visando atender as 

exigências desse novo contexto e promover a profissionalização da Assistência 

Social. 

A Política de Educação Permanente traz em seus objetivos, a proposta de 

desenvolvimento dos trabalhadores e conselheiros, visando à criação de condições 

para o fortalecimento dos direitos socioassistenciais do cidadão.   

Neste sentido, a preocupação com o desenvolvimento dos trabalhadores do 

SUAS, também se reflete na preocupação com o usuário, uma vez que este é um 

cidadão de direito, passando a ser um dos itens dos objetivos desta política.   

O aperfeiçoamento a potencialização e a qualificação das equipes que 

executam a Política de Assistência Social, representa a conquista de qualidade nos 

atendimentos realizados no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS15 e 

nos Centro de Referência Especial da Assistência Social – CREAS16. 

 
A capacitação dos trabalhadores da área da Assistência Social 
deverá ser promovida com a finalidade de produzir e difundir 
conhecimentos que devem ser direcionados ao 
desenvolvimento de habilidades e capacidades técnicas e 
gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao 
empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política 
pública. (BRASIL, 2009, p. 27.) 

 
 

                                            
15 Segundo Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) “[...] é uma unidade pública estatal de base territorial, localizado 
em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 famílias/ano. Executa 
serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 
socioassistenciais locais da política de assistência social”. (BRASIL, 2004, p. 35– grifo 
nosso).  
16  O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma unidade pública 
estatal, de abrangência municipal ou regional, referência para a oferta de trabalho social a 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, que 
demandam intervenções especializadas no âmbito do SUAS (Brasil, 2011, p 8 – grifo 
nosso). 
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A Política Nacional Educação Permanente no SUAS pode ser considerada 

como uma opção estratégica para solução de demandas e dificuldades que surgem 

das relações de trabalho e das práticas profissionais desenvolvidas pelos 

trabalhadores do SUAS.  

 

Segundo a Política Nacional de Educação Permanente; 

 

Esse processo de qualificação profissional deve promover, 
além do estudo dos conhecimentos necessários, a reflexão 
quanto às atitudes adequadas à garantia dos direitos 
socioassistenciais dos usuários e a aquisição de habilidades 
relacionadas a métodos e técnicas relacionados com o 
desempenho das atividades de orientação social no SUAS 
(Brasil. 2013, p 45) 

  

A qualificação profissional exige um trabalho engajado, determinado e com 

foco no trabalhador independente de seu cargo ou ocupação. Abranger e contemplar 

a todos os agentes da Politica social resultará na melhoria e qualidade na prestação 

de serviços. 

Mediante ao exposto, propomos apresentar no segundo capítulo a 

implantação do Setor de Gestão do Trabalho/ Núcleo de Educação Permanente na 

Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Cascavel, exposto os 

avanços e limites enfrentados para a instituição e funcionamento das ações 

concernentes ao Setor.  
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2º CAPÍTULO 

 

A GESTÃO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

 

O Estado do Paraná possui 399 municípios habilitados 100% ao SUAS, sendo 

362 municípios na Gestão Básica 17 e 37 na Gestão Plena 18.  

Com isso, percebemos que as ações da Gestão do Trabalho podem ser 

desenvolvidas nestes municípios, pois a maioria possui estrutura administrativa 

própria para a gestão da Política de Assistência Social.  

Considerando a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que institui a 

implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em todo Brasil, o 

Estado do Paraná também assume seu papel como promovedor da Política de 

Assistência Social trazendo para os municípios a possibilidade de implantação da 

Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS. 

 

A Gestão do Trabalho se configura como área de abrangência que vai 
tratar do Trabalho e dos Trabalhadores com o propósito de produzir e 
disseminar conhecimentos que devem ser direcionados ao 
desenvolvimento de habilidades, potencialidades e competências 
técnicas, éticas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e 
ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política 
pública. (Brasil, 2011, p. 11). 
 

 

Neste sentido como resposta a demanda dos serviços da Assistência Social e 

a necessidade de reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas 

dimensões, o município de Cascavel ano de 2005, através de Secretaria de 

Assistência Social, aderiu ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

habilitando-se em Gestão Plena, o que possibilitou a gestão total das ações de 

Assistência Social. 

                                            
17 Nível em que o município assume a gestão da proteção social básica na Assistência 
Social, devendo o gestor, ao assumir a responsabilidade de organizar a proteção básica em 
seu município, prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições. (PNAS, 2004, p 99).  
18 Segundo Dicionário Crítico de Serviço Social, “nível em que o município tem a gestão 
total das ações de Assistência Social sejam elas financiadas pelo Fundo Nacional de 
Assistência Social, mediante repasse fundo a fundo, ou que cheguem diretamente aos 
usuários, ou, ainda, as que sejam provenientes de isenção de tributos, em razão do 
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEAS” 
(https://books.google.com.br/books?isbn=8555262070 acesso em 03 de novembro de 2016). 

https://books.google.com.br/books?isbn=8555262070
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No ano de 2015, o processo de implantação da Gestão do Trabalho em 

Cascavel começou a ser realizado junto a Secretaria de Assistência Social, com foco 

na adequação a NOB-RH/SUAS para “[...] atender aos princípios e diretrizes 

estabelecidos para a política de Assistência Social, Capacitação [...]” 

(NOB/RH/SUAS 2006).  

A gestão do Trabalho no Sistema Único de Assistência Social surge no 

município de Cascavel como proposta para necessidade da garantia de qualidade 

dos serviços ofertados aos usuários da assistência social, que por sua vez está 

diretamente ligada à atuação dos trabalhadores da Assistência Social como 

mediadores dos direitos sociais.  Através da adesão a gestão plena, o município 

passa a estar apto a desenvolver e trabalhar os eixos da Gestão do Trabalho e 

Educação. 

A formação e capacitação técnica dos trabalhadores do SUAS do município 

de Cascavel, passa a ser objetivo primeiro do Núcleo de Educação Permanente, por 

meio do setor de Gestão do Trabalho, que inicialmente busca de forma gradativa, a 

desenvolver ações pertinentes a Educação Permanente em consonância a Norma 

Operacional Básica da Assistência Social [...]. 

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 do contato com novos aportes teóricos, 
metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis. Processo esse 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. (BRASIL. 2014, p 34) 

É importante ressaltarmos que o Núcleo de Educação Permanente foi 

instituído no Estado do Paraná através do Decreto nº 11.873 de 11 de agosto de 

2014 que acabou se consagrando como um dos primeiros Núcleos Estaduais de 

Educação Permanente do SUAS a serem criados no Brasil19. 

Em Cascavel o Núcleo de encontra-se em processo de implantação e busca a 

valorização dos trabalhadores do  SUAS20, como também, a valorização dos 

                                            
19 Segue documento em Anexo 01.  
20 “Considera-se trabalhadores do SUAS, todos aqueles inseridos nas Secretarias de 
Assistência Social, nas Secretarias Executivas dos Conselhos de Assistência Social, nas 
Unidades públicas estatais, nas Entidades e Organizações de Assistência Social, 
respectivamente responsáveis pelas funções de gestão e pelo provimento dos serviços, 
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conselheiros municipais de Assistência Social, dos conselheiros municipais de 

Conselhos de Direitos21 e dos Conselheiros Tutelares, por meio da estruturação de 

condições institucionais de trabalho e implementação sistemática de ações de 

formação e capacitação continuada e permanente. 

A importância da formação, capacitação e valorização dos trabalhadores se 

torna essencial para que os serviços desenvolvidos em toda rede assistencial22 do 

município sejam realizados de forma dinâmica e que atendam às necessidades do 

usuário.  

A possibilidade de especialização via capacitação permanente garante o 

desenvolvimento da política, assim como produz dados através de pesquisas de 

satisfação entre os trabalhadores, que irão sinalizar os pontos positivos deste 

processo. 

Com o processo de instituição do Setor de Gestão do Trabalho/ Núcleo de 

Educação Permanente no município de Cascavel, se desenvolveu as seguintes 

Capacitações/ Formações/ Treinamentos/ Eventos diversos.    

No ano de 2015 aconteceram duas Capacitações: 

1. Primeira Capacitação: Formação Continuada e Permanente dos 

Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA – 100 participantes – 32 aulas.  

2. Segunda Capacitação: Formação Continuada e Permanente dos 

Conselheiros Tutelares – 62 participantes – 40 horas/aula.  

 

No ano de 2016 aconteceram dez Capacitações:  

1. Capacitação sobre Sistema de Proteção Integral à Infância e 

Adolescência: (8 horas/aula) – realizado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO, Secretaria Municipal de Administração – 

                                                                                                                                        
programas, projetos e benefícios socioassistenciais da rede socioassistencial” (BRASIL, 
2015, p. 1). 
21 Os Conselhos Municipais de Direitos ligados administrativamente a Secretaria Municipal 
de Assistência Social (SEASO) são: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).  
22 Segue em anexo 02 - Lista das Unidades que compõem a Rede Socioassistencial do 
município de Cascavel, contendo nome da Unidade; endereço; telefone e nome do 
Coordenador da Unidade.   
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SEADM e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA. Palestrantes Edson Sêda e Ed Sêda. Participação de 600 pessoas, 

na Universidade Paranaense – UNIPAR. 

2. Treinamento de Segurança do Trabalho realizado pela Secretaria Municipal 

de Administração – SEADM – Departamento de Recursos Humanos – DPRH / 

Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho / Setor de Engenharia e 

Segurança do Trabalho aos Servidores da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO, direcionado para 420 Servidores.  

3. 1ª Etapa de Capacitação da Rede de Atenção e Proteção Social: (24 

horas/aula). Participação de 400 trabalhadores. Parceria com Rede de 

Atenção e Proteção Social do município de Cascavel. 

4. 2ª Etapa de Capacitação da Rede de Atenção e Proteção Social: (24 

horas/aula). Participação de 400 trabalhadores. Parceria com Rede de 

Atenção e Proteção Social do município de Cascavel. 

5. Capacitação dos Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos do 

CMDCA e Profissionais do SUAS dos Municípios de Cascavel, Lindoeste 

e Santa Tereza do Oeste: (28 horas/aula). Participação de 160 pessoas. 

Parceria com o Ministério Público – 8ª Promotoria de Justiça.  

6. Capacitação Continuada para Conselheiros dos Conselhos Municipais 

de Direitos do CMDM e Trabalhadores da Região Oeste do Paraná que 

atuam na Política da Mulher - “Empoderar as mulheres para empoderar a 

humanidade”: (36 horas/aula). Participação de 120 pessoas. Parceria com 

Associação dos Municípios do Oeste do Paraná - ADAMOP, Faculdades 

ITECNE, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR e Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher – CMDM.  

7. Capacitação e Aperfeiçoamento técnico para intervenções de trabalho 

com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto e seus respectivos familiares: (40 horas/aula). Participação de 

25 pessoas (Equipe do CREAS II).   

8. Curso de Aperfeiçoamento e Supervisão Técnica para 

instrumentalização das intervenções aos adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas e suas respectivas famílias: (120 horas/aula 

divididas em 5 semanas). 60 participantes por semana 
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9. Supervisão da Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – 

CISVEL. (10 horas/aula).  

10.  Formação Continuada e Permanente aos Trabalhadores da Rede de 

Proteção Social Básica: (40 horas/aula). Participação de 205 pessoas.  

 

Demais eventos: 

 IV Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e 

Erradicação do Trabalho Infantil: (04 horas). Participação de 350 pessoas. 

 XIV Fórum Municipal de Enfrentamento a Violência e o Abuso Sexual 

Contra Crianças e Adolescentes: (04 horas).  Participação de 350 pessoas. 

 Semana Municipal Contra a Violência às Crianças e Adolescentes. 

Palestra Dr. Casé Fortes: (04 horas).   Participação de 400 pessoas. 

 Seminário de Socioeducação: (8 horas/aula). Realizado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEASO Participação de 400 pessoas. 

Fórum Municipal dos Direitos do Idoso “Envelhecimento Saudável”: (04 

horas).  Participação de 400 pessoas. 

 Lançamento da Campanha do Laço Branco: (04 horas). Participação de 

120 pessoas. 

 I Mostra de Práticas Inovadoras da Proteção Social Básica: Práticas 

Inovadoras: (08 horas). Participação de 320 pessoas.  

Frente ao número de Capacitações/ Formações/ Treinamentos/ Eventos 

diversos, ocorridos nos anos de 2015 e 2016, buscamos delimitar nossa pesquisa, 

escolhendo uma única Capacitação. 

 Assim, elegemos como objeto de nossa pesquisa a Formação Continuada e 

Permanente aos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, haja vista a 

mesma abordar assuntos específicos da Política de Assistência Social.  

Para tanto, propomos apresentar no terceiro capítulo o Plano de Trabalho do 

Programa de Formação Continuada e Permanente aos Trabalhadores da Rede de 

Proteção Social Básica.  

 

 



25 
 

3º CAPÍTULO 

 

APRESENTAÇÃO DO PLANO TRABALHO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

O CRAS atua como porta de entrada da Assistência Social, pois se localizam 

prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, e a prática do Assistente 

Social está diretamente ligada com essa realidade e a de seus usuários. Esta prática 

profissional exige do Assistente Social, uma gama de saberes teórico/ práticos 

específicos valores éticos habilidades e domínio do assunto que está sendo 

desenvolvido. A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-

RH-SUAS), salienta que o processo de capacitação tem como objetivo visualizar 

esses profissionais e proporcionar a troca de saberes para maior eficiência em suas 

atividades diárias. 

 
Conhecer os profissionais que atuam na Assistência Social, 
caracterizando suas expectativas de formação e capacitação para 
a construção do SUAS; vislumbrar o desafio proposto, para esses 
profissionais, a partir dos compromissos dos entes federativos 
com os princípios e diretrizes da universalidade, eqüidade, 
descentralização político-administrativa, intersetorialidade e 
participação da população (NOB/RH/SUAS. 2006, p 10). 
 

 

 Assim, estaremos abordando o Plano de Trabalho do Programa de Formação 

Continuada e Permanente da Rede de Proteção Social Básica do Município de 

Cascavel, ressaltando seus avanços, conquistas, bem como seus limites e 

dificuldades.  

 

3.1. Plano de Trabalho do Programa de Formação Continuada e 

Permanente para os trabalhadores da Proteção Social Básica do 

município de Cascavel 23. 

 

O Plano de Trabalho do Programa de Formação Continuada e Permanente 

para os trabalhadores da Proteção Social Básica do município de Cascavel é um 

instrumental de planejamento, organização e execução da proposta de Formação, e 

                                            
23 Segue em anexo 03, Plano de Trabalho do Programa de Formação Continuada e 
Permanente da Rede de Proteção Social Básica do Município de Cascavel.  
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se organiza da seguinte forma: Identificação do Objeto; Objetivo Geral; Objetivos 

Específicos; Justificativa da Proposição; Público Alvo; Cronograma de Atividades e 

Programação.  

No que se refere à identificação do Objeto o mesmo apresenta-se como 

Programa, considerando que a proposta de Capacitação possui um caráter 

continuado e permanente, ou seja, as formações devem ter continuidade nos 

próximos anos. Assim o mesmo intitula-se “Programa de Formação Continuada e 

Permanente dos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica do Município de 

Cascavel” (CASCAVEL, 2016, p.01).  

Quanto aos objetivos, o Plano apresenta o objetivo geral e os específicos. O 

Objetivo Geral apresenta-se: 

 
Desenvolver o Programa de Formação Continuada e Permanente 
dos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica do Município 
de Cascavel, promovendo para o de 2016, a Formação Continuada e 
Permanente aos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, 
com o número de 120 (cento e vinte vagas) vagas, 44 (quarenta e 
quatro) horas/aula. (CASCAVEL, 2016, p.02).  
 
 

Os objetivos específicos do Programa de Formação Continuada e 

Permanente dos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica são:  

 
 
Propiciar espaço de interação entre os serviços e Trabalhadores da 
Rede de Proteção Social Básica do município de Cascavel. 2. 
Resgatar o histórico da Secretaria Municipal de Assistência Social do 
município de Cascavel, com foco na Proteção Social Básica. 3. 
Apresentar a Política Nacional de Assistência Social – Redes de 
Proteção. 4. Capacitar os Trabalhadores da Rede de Proteção Social 
Básica para trabalhar com os Serviços de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF e de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos.  5. Apresentar aos Trabalhadores da Rede de Proteção 
Social Básica Metodologias para intervenções em Grupos. 6. 
Proporcionar aos trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica 
reflexões sobre os efeitos da violência para o contexto sociofamiliar. 
7. Habilitar os trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica para 
trabalhar com o Cadastro Único – Programa Bolsa Família. 8. 
Apresentar a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente: os 
desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 9. 
Trabalhar conceitos básicos sobre Saúde Mental e Família. 
10.Fortalecer os relacionamentos interpessoais nas Equipes de 
Trabalho. 11. Implementar ações que visem a superação dos limites 
e desafios em ser um trabalhador do SUAS. (CASCAVEL, 2016, 
p.03).  
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O Plano de Trabalho apresentou também a Justificativa da proposição, 

salientando que o “[...] programa é de caráter continuado e permanente destinado 

aos trabalhadores [...]” (CASCAVEL, 2016, p. 05), justificando sua execução, 

principalmente ao considerar os impactos sociais que podem ser produzidos com 

sua efetivação, como por exemplo: “[...] aumento da eficiência, eficácia, efetividade 

das ações desenvolvidas pela Rede Socioassistencial do município de Cascavel”. 

(CASCAVEL, 2016, p. 05). 

Quanto ao Público Alvo, as vagas foram destinadas primeiramente aos “[...] 

trabalhadores dos CRAS, considerando que os mesmos desenvolvem o Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF” (CASCAVEL, 2016, p. 08). Os 

demais trabalhadores foram convidados em virtude de serem Unidades 

referenciadas aos CRAS no município24. 

O Cronograma de Atividades busca especificar as responsabilidades na 

execução da Capacitação, para fins de organização das atividades, conforme segue: 

 
1. Reservar espaço físico para realização da Formação Continuada e 
Permanente aos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica 
do Município de Cascavel. 2. Divulgar a Formação Continuada e 
Permanente aos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica 
do Município de Cascavel. 3. Inscrever, até a data de 23 de fevereiro 
de 2016, o público destinatário a Formação Continuada e 
Permanente aos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica 
do Município de Cascavel, por meio do e-mail 
priscillar@cascavel.pr.gov.br 4. Organizar Lista de presença, 

                                            
24 As vagas foram distribuídas, com forme segue: “Trabalhadores da Rede de Proteção 
Social Básica das Unidades Governamentais e Não-Governamentais do município de 
Cascavel. GOVERNAMENTAIS: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
Interlagos: 09. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Periolo: 14. Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS Central: 14. Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS Cascavel Velho: 14. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
14 de Novembro: 11. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Cancelli: 05. 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Centro de Artes e Esportes 
Unificados – CEU: 20. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Santa Cruz: 
10. Espaço de União, Recreação e Educação da Criança e Adolescente – EURECA I: 02. 
Espaço de União, Recreação e Educação da Criança e Adolescente – EURECA II: 02. 
Centro da Juventude Professor Jomar Vieira da Rocha: 03. Programa de Inclusão 
Produtiva: 02. Centro de Convivência de Idosos – CCI: 02. Programa Leite das Crianças. 
NÃO GOVERNAMENTAIS: Legião da Boa Vontade – LBV: 01. Centro Social Beneficente 
da Paróquia São Cristóvão – CEMIC: 03. Associação Pais e Amigos Excepcionais de 
Cascavel – APAE: 01. Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – GUARDA 
MIRIM: 02. Centro Jesuíta de Cidadania: 01. Associação Cascavelense de Amigos da 
Pastora da Criança – ACAPAC: 01. Faculdade Assis Gurgacz – FAG: 02. Núcleo 
Assistencial Francisco de Assis – NAFA: 01. Programa do Voluntariado Paranaense – 
PROVOPAR: 02”.  (CASCAVEL, 2016, p. 05 -06). 
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mediante inscrição realizada. 5. Iniciar a Formação Continuada e 
Permanente aos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica 
do Município de Cascavel. 6. Avaliar continuamente, por meio de 
instrumental próprio, Formação Continuada e Permanente aos 
Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica do Município de 
Cascavel. 7. Reproduzir Material Formativo, devidamente 
encaminhado pelos Facilitadores, para os participantes da Formação 
Continuada e Permanente aos Trabalhadores da Rede de Proteção 
Social Básica do Município de Cascavel. 8. Publicizar no Site do 
município de Cascavel, página da Secretaria Municipal de 
Assistência Social / Gestão do Trabalho/ Núcleo de Educação 
Permanente os materiais formativos elaborados pelos facilitadores. 9. 
Encerrar a Formação Continuada e Permanente aos Trabalhadores 
da Rede de Proteção Social Básica do Município de Cascavel. 10. 
Produzir e entregar Certificado, com participação mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) mediante comprovação das assinaturas 
em Lista de Presença na Formação Continuada e Permanente aos 
Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica do Município de 
Cascavel. 11. Alterar o Plano, se necessário for, com referência à 
substituição dos Facilitadores, datas, horários e/ou Ementas de cada 
módulo. (CASCAVEL, 2016, p.08 - 10).  
 
 

A formação Continuada e Permanente dos Trabalhadores da Rede de 

Proteção Social Básica do Município de Cascavel iniciou suas atividades em 26 de 

fevereiro e encerrou no dia 17 de novembro de 2016, com 10 (dez) módulos de 4 

horas cada, totalizando uma carga horária de 40 hora, e contou com a participação 

de 205 trabalhadores da Rede Socioassistencial de Proteção Básica do município de 

Cascavel.  

O último ponto apresentado no Plano de Trabalho foi a Programação dos 

Módulos a serem trabalhados. Os módulos foram desenvolvidos com temas 

relacionados à demanda dos atendimentos realizados nos CRAS do município 

Cascavel, visando à qualificação dos trabalhadores com foco na qualidade dos 

atendimentos realizados nos CRAS.  

Seguindo os pressupostos da Norma Operacional Básica do SUAS, os 

módulos apresentados nesta formação estão proporcionando “[...] o conhecimento 

do perfil dos trabalhadores e suas competências requeridas, considerando o padrão 

da prestação dos serviços desejado” (NOB/RH/SUAS 2007, p.28).  

Neste sentido se faz necessário a apresentação de cada módulo. Para tanto, 

propomos para o quatro capítulo a apresentação e referenciamento teórico de cada 

módulo, demonstrando sua importância e efetividade na atuação profissional dos 

trabalhadores que participaram dessa Capacitação.  
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4º CAPITULO 

APRESENTAÇÃO DOS MÓDULOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA E PERMANENTE DOS TRABALHADORES DA REDE DE 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

4.1. Resgate histórico da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Cascavel com foco na Proteção Social Básica, Política Nacional de 

Assistência Social – Redes de Proteção Cartilha Suas. 

O primeiro módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica foi realizado no dia 26 de 

fevereiro de 2016, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel. No 

primeiro momento da formação, foi realizada uma apresentação baseada no resgate 

histórico através de fotos e imagens das primeiras localizações dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), com intuito de trazer e apresentar para os 

participantes as mudanças e os avanços da Política de Assistência Social de 

Cascavel.  

Durante as atividades, houve a contribuição de Técnicas da Secretaria de 

Assistência Social que contribuíram, expondo suas experiências e a atuação do 

Assistente Social antes da implantação dos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS), no município de Cascavel. 

 

Entendemos que, a importância de preservar informações em 
quaisquer tipos de suporte provem da necessidade de resguardar o 
passado, no intuito de entender o presente e fazer prospecções ao 
futuro com base nas experiências vivenciadas anteriormente. 
(MENDES; SANTOS e SANTIAGO, 2010, p.2). 

 

Seguindo o conteúdo programado, o tema trabalhado foi: “A Política Nacional 

de Assistência Social – Redes de Proteção.” A apresentação foi realizada através de 

Slides25 onde foram abordados os seguintes assuntos: 

                                            
25 Material disponibilizado no Portal do Munícipio de Cascavel/Secretaria de Assistência 
Social/Gestão do Trabalho/Núcleo de Educação Permanente/ Capacitação Proteção Social 
Básica. http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/16032016_apresentacao(1).pdf  

http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/16032016_apresentacao(1).pdf
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A transição da Assistência Social para o campo da Seguridade Social 
e da Política Social Pública. Programa Comunidade Solidária. A 
institucionalização da Politica Nacional de Assistência Social (PNAS). 
O ano em que o Munícipio de Cascavel aderiu ao Sistema Único de 
Assistência Social. Quando surgiu a Secretaria de Assistência Social 
no município de Cascavel. Quando surgiu o Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS. CENSO SUAS26. Proteção Social 
Básica. Proteção Social Especial. Vigilância Socioassistencial. 
Defesa social e Institucional. 
 
 

O trabalho desenvolvido neste primeiro módulo teve como objetivo 

proporcionar aos participantes, a apresentação de diversos temas que fazem parte 

da Politica de Assistência Social e da história da Secretaria Municipal de Cascavel e 

dos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

 O resgate histórico sobre a implantação dos CRAS no município, proporciona 

um momento de reflexão sobre os avanços e desafios encontrados em sua 

institucionalização, trazendo para os participantes a importância do CRAS e os 

serviços oferecidos pela rede de proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade 

e risco. Segundo Sposati (2004) apud Vasconcelos et al (2005, p.44); 

 

A proteção social na Assistência Social inscreve-se, portanto, no 
campo de riscos e vulnerabilidades sociais que, além de provisões 
materiais, deve afiançar meios para o reforço da auto estima, 
autonomia, inserção social, ampliação da resiliência dos conflitos, 
estímulos à participação, equidade, protagonismo, emancipação, 
inclusão social e conquista da cidadania. 
 
 

No encerramento do primeiro módulo, os participantes receberam uma tarefa 

para realização, como foco na cooperação no trabalho em grupo, onde os 

representantes de CRAS deveriam realizar um resgate histórico de cada Unidade 

que compõe a Proteção Social Básica, para apresentação no segundo módulo.  

 

4.2.  2º Módulo: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF.  

                                            
26 O Censo Suas é um processo de monitoramento que coleta dados por meio de um 
formulário eletrônico preenchido pelas secretarias e conselhos de Assistência Social dos 
estados e municípios. É realizado anualmente desde 2007, por meio de uma ação integrada 
entre a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação (SAGI), e foi regulamentado pelo Decreto nº 7.334, de 19 de outubro 
de 2010. (BRASIL, 2016, p. 01 – grifo nosso).  



31 
 

O segundo módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, foi realizado no dia 17 de março 

no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, onde o tema trabalhado foi: 

“Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF”. 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF é uma 

ferramenta essencial para assegurar à garantia de fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária, na proteção social básica. Este serviço tem suma importância 

pois tem como público, famílias que enfrentam situações de maior vulnerabilidade 

social, exigindo intervenções que trabalhem aspectos objetivos e subjetivos 

relacionados à função protetiva da família e ao direito à convivência familiar. 

 

O PAIF é pedra fundamental, basilar da “nova” política de assistência 

social, que vem sendo construída no Brasil desde a publicação da 

Política Nacional de Assistência Social - PNAS, em 2004: política 

pública, dever do Estado e direito de cidadania que, além de 

enfrentar riscos sociais, atua na sua prevenção. Inova ao materializar 

a centralidade e responsabilidade do Estado no atendimento e 

acompanhamento das famílias, de modo proativo, protetivo, 

preventivo e territorializado, assegurando o acesso a direitos e a 

melhoria da qualidade de vida. (BRASIL. 2012, p.5). 

 

 

O segundo módulo da formação trouxe para a discussão, a importância de se 

conhecer o PAIF, quem é seu público, sua territorialização, suas formas de 

aplicação, além de traçar estratégias para o atendimento das famílias como um todo 

em suas necessidades. Neste sentido, os seguintes temas foram trabalhados 

durante este módulo: 

 
Introdução ao PAIF: princípios gerais. O que é uma Ação Preventiva? 
O que é uma Ação Proativa? O que é vulnerabilidade? Abordagem 
territorial no PAIF. Referênciamento ao CRAS. Gestão de território. 
Referência e contra referência. (CASCAVEL, 2016, p. 11). 
 
 

Neste módulo, foram apresentados os trabalhos realizados como tarefa 

proposta no primeiro módulo, que era realizar um resgate histórico de cada Unidade 

que compõe a Proteção Social Básica.  
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Os participantes realizaram a tarefa e trouxeram, cartazes, banners, faixas, 

com fotos, desenhos, recortes de revistas que mostravam momentos da história de 

cada CRAS e instituições, totalizando 14 trabalhos.   

 
A capacitação no âmbito do SUAS deve primar pelo investimento em 
múltiplas formas de execução, adotando instrumentos criativos e 
inovadores, metodologias que favoreçam a troca de experiências e 
tecnologias diversificadas (exemplo: ensino a distância, vídeos e 
teleconferências, elaboração de material didático, cartilhas, entre 
outros). (NOB/RH/SUAS 2006, p. 29). 
 

 

No encerramento deste módulo, os participantes receberam uma tarefa para 

ser realizado em grupo em cada serviço. A tarefa proposta como atividade prática, 

teve como objetivo o exercício de mapeamento de território e foi proposta da 

seguinte forma:  

Reunir em grupos por território e colorir o território atribuindo cores: • 

Vermelho: regiões com alto grau de vulnerabilidade; Amarelo: regiões com situações 

frequentes de vulnerabilidade; Verde: situações com baixo grau de vulnerabilidade; 

Preto: sinalizar onde existem equipamentos públicos (rede governamental e não 

governamental); e, Azul: sinalizar onde existem grupos locais (movimentos 

comunitários). 

 

4.3. 3º Módulo: Trabalho Social Com Famílias e Temas para Trabalhar 

PAIF. 

O terceiro módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica foi realizado no dia 29 de abril no 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, no qual o tema trabalhado foi uma 

extensão do segundo módulo, “Trabalho Social Com Famílias e Temas para 

Trabalhar PAIF”. 

O trabalho social com famílias faz parte das atividades desenvolvidas dentro 

do PAIF, e segundo o manual, Brasil 2012. Orientações técnicas sobre o PAIF Vol.2, 

o trabalho social com famílias, no âmbito da assistência social, pode ser 

compreendido o como:  
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Um conjunto de procedimentos efetuados com a finalidade de 
contribuir para a convivência, para o reconhecimento de direitos e 
possibilidades de intervenção na vida social de um conjunto de 
pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de 
solidariedade que se constitui em um espaço privilegiado e 
insubstituível de proteção e socialização primárias, com o objetivo de 
proteger seus direitos, apoiá-las no desempenho da sua função de 
proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o 
convívio familiar e comunitário, a partir do seu reconhecimento como 
sujeito de direitos. (BRASIL. 2012, p. 11). 

 

A partir disso, o terceiro módulo traz para discussão temas que circundam o 

trabalho social com as famílias, traçando estratégia para o acompanhamento, 

acolhida e atendimento realizado nos Grupos do PAIF. Os temas trabalhados neste 

módulo foram os seguintes: 

 
Trabalho Social com Famílias. Diferenças entre acompanhamento e 
atendimento. Acolhida. Oficinas com famílias. Ações Comunitárias. 
Ações Particularizadas. Plano de Acompanhamento Familiar – PAF. 
Intervenções interdisciplinares. (CASCAVEL, 2016, p. 11).  

 
 

Durante este módulo foi realizada uma atividade em grupo no qual 

Estagiários, Educadores, Monitores, Instrutores de Informática, Agentes 

Administrativo, Zeladores, Motoristas e Pedagogos, deveriam planejar uma ação 

envolvendo: oficinas e/ações comunitárias, considerando o levantamento de dados 

realizado anteriormente. 

A atividade em grupo dos profissionais Assistentes sociais e Psicólogos se 

baseou no planejamento de um acompanhamento familiar em grupo e/ou 

particularizado, conforme caso que foi disponibilizado como modelo. Os profissionais 

criaram um caso novo e simularam o planejamento do acompanhamento.  

 

Os grupos são uma “rede de vínculos, comunicação e poder” e o que 
faz a diferença entre eles é justamente a forma como organizam tais 
vínculos. O trabalho com grupos, portanto, tem um grande potencial de 
mobilização, aprendizagem e reflexão, sendo necessária uma 
coordenação que potencialize e colabore com o processo do grupo. 
(BRASIL. 2006, p. 38). 

 
 

Neste módulo foram apresentados os trabalhamos realizados como tarefa 

proposta no segundo módulo, mapeamento de território de abrangência de cada 
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CRAS ou serviço. Os participantes expuseram seus trabalhos e explicaram à 

territorialização de cada CRAS/Serviço no município de Cascavel e região.  

Esta atividade traz para os participantes não só uma noção sobre a 

territorialização de cada CRAS, mas também quais são os públicos atendidos e seus 

níveis de vulnerabilidade e suas demandas.  

O território representa muito mais do que o espaço geográfico. 
Assim, o município pode ser considerado um território, mas com 
múltiplos espaços intraurbanos que expressam diferentes arranjos e 
configurações socioterritoriais. Os territórios são espaços de vida, de 
relações, de trocas, de construção e desconstrução de vínculos 
cotidianos, de disputas, contradições e conflitos, de expectativas e de 
sonhos, que revelam os significados atribuídos pelos diferentes 
sujeitos (BRASIL, 2008, p. 54).  

 

O próximo módulo da formação, será voltado para o serviço de Proteção 

Integral a Família, visando à qualificação para o atendimento aos indivíduos e 

famílias que estão inscritas nos programas da Assistência Social. 

4.4. 4º Módulo: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF. 

O quarto módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica foi realizado no dia 03 de junho 

no Tribunal do Júri da Universidade Paranaense – UNPAR, onde o tema trabalhado 

foi: “Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF”. 

A importância do aprofundamento teórico com relação à articulação do PAIF 

com Serviços Referenciados ao CRAS é fundamental para que os trabalhadores da 

rede de proteção básica desenvolvam um trabalho visando o atendimento integral 

aos indivíduos “[...] para fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura 

de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida”. (BRASIL, 2009, p. 06).  

Neste sentido, o quarto módulo da formação contou com a apresentação de 

temas inerentes ao desenvolvimento dos serviços do PAIF: 

 
 
Articulação do PAIF com Serviços Referenciados ao CRAS. Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Serviço de Proteção 
Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosos. 
Papel do Técnico de Referência. BPC na Escola. Benefícios 
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Eventuais. Programa de Promoção da Integração ao mundo do 
Trabalho. 
 
 

No próximo módulo o tema trabalhado abordou assuntos relacionados aos 

Vínculos Familiares. 

 

4.5. 5º Módulo: Vínculos Familiares. 

O quinto módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, foi realizado no dia 17 de junho, 

no Auditório da Associação dos Municípios do Oeste – AMOP, e teve com proposta 

trabalhar o tema: “Vínculos Familiares”. 

A Proteção Social Básica tem como objetivos “[...] prevenir situações de risco 

por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários” (PNAS 2004, p 33).  

Partindo deste pressuposto, o quinto módulo da formação contou com a 

apresentação de um apanhado histórico que vai desde a família medieval até a 

família moderna, sua organização, os papéis dos membros familiares, as novas 

configurações familiares.  

Neste módulo se fez necessário à realização de reflexões acerca da 

funcionalidade das famílias em diversos aspectos, pois segundo Gueiros (2002): 

 

Conhecer a família da qual se fala e para a qual muitas vezes 
dirigimos nossa prática profissional é muito importante; também é 
imprescindível compreender sua inserção social e o papel que a ela 
está sendo atualmente destinado; e, da mesma forma, é necessária 
a mobilização de recursos da esfera pública, visando implementação 
de políticas públicas de caráter universalista que assegurem 
proteção social (GUEIROS, 2002, p. 119-120). 

 
 

Para tanto, foram trabalhados temas inerentes ao assunto, com foco na 

reflexão das configurações familiares no Brasil, buscando uma compreensão de que 

todas as configurações familiares têm seus direitos, e que o objetivo do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos é de fortalecer vínculos familiares e 

incentivar a socialização e a convivência comunitária.  

Os temas abordados neste módulo foram os seguintes: 
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Vínculos Familiares. Funções e papéis na família. Arranjos familiares. 
Autoridade e Poder na família. Função protetiva da família. 
Fortalecimento de Vínculos. Violência na família. 

 

4.6. 6º Módulo: Cadastro Único e Programa Bolsa Família. 

O sexto módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, foi realizado no dia 29 de julho, 

no Plenário da Câmara Municipal de Cascavel, com o tema: “Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família”. 

O Cadastro Único é um sistema que identifica e caracteriza as famílias de 

baixa renda, através de dados, para que estas possam ter acesso aos programas 

sociais do Governo Federal. Neste sentido o Cadastro Único atua com ferramenta 

do governo para a manutenção de dados que demonstram a realidade 

socioeconômica das famílias, cadastradas no programa. 

 

O Cadastro Único é uma importante ferramenta para a articulação da 
rede de promoção e proteção social e também um mecanismo 
fundamental para a integração das iniciativas de diversas áreas e em 
todos os âmbitos da federação que visam promover a inclusão social. 
(Brasil. 2012, p 05). 
 

 

Durante o sexto módulo, foram trabalhados os programas nos quais as 

famílias e indivíduos devidamente cadastrados programa, tem acesso: 

 Programa Bolsa Família (PBF); 

 Tarifa Social de Energia elétrica; 

 Carteira do Idoso; 

 Isenção de taxa para concursos públicos; 

 Minha Casa Minha Vida; 

 PRONATEC. 

O Programa Bolsa Família assim como todos os outros programas de 

Transferência de Renda, são importantes mecanismos para o enfrentamento da 

pobreza, principalmente em pequenos municípios em todo o Brasil.  

Conhecer com este programa funciona, sua legislação e seus impactos na 

sociedade, é de suma importância para os trabalhadores da Rede de Proteção 
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Básica, pois os inscritos nos programas também fazem parte dos serviços oferecidos 

pelos CRAS.  De acordo Pesaro “[...] o sucesso de uma política social depende, 

dentre outros fatores, da magnitude dos recursos envolvidos na execução e, 

principalmente, do correto emprego desses recursos” (PESARO, 2002).  

 

4.7. 7º Módulo: Metodologia para Intervenção de Grupos. 

O sétimo módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, foi realizado no dia 12 de agosto, 

no Plenário da Câmara Municipal de Cascavel, com o tema “Metodologia para 

Intervenção de Grupos”. 

A intervenção em grupos sempre esteve presente na atuação do Assistente 

Social seja com famílias, adolescentes ou idosos. Segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social, Guia de orientações técnicas para o Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS,  

 
O grupo socioeducativo para as famílias é um excelente espaço para 
trocas, para o exercício da escuta e da fala, da elaboração de 
dificuldades e de reconhecimento de potencialidades. (Brasil 2006 p. 
39). 
 

 

Desta forma, são indiscutíveis as vantagens da intervenção em grupo, essa 

atividade deve ser aperfeiçoada pelos profissionais que atuam na Politica Social, os 

impactos positivos podem ser avaliados e usados em outras intervenções. 

 

4.8. 8º módulo: A proteção da Criança e do Adolescente: os desafios do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e as Interfaces da Atuação 

do Ministério Público do Estado do Paraná com os Serviços da Proteção 

Social Básica. 

O oitavo módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, foi realizado no dia 30 de 

setembro, no Plenário da Câmara Municipal de Cascavel, com o tema: “A proteção 

da Criança e do Adolescente: os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA e as Interfaces da Atuação do Ministério Público do Estado do Paraná com os 

Serviços da Proteção Social Básica”.  
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O trabalho neste módulo foi voltado para o Acolhimento Familiar onde foi 

realizada uma reflexão sobre sua história no Brasil.  

O acolhimento familiar tem como objetivo proteger a criança e o adolescente 

que esteja em situação de risco, segundo o Art. 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária”. 

 

No Brasil, as origens do atendimento a crianças e adolescentes em 
serviços de acolhimento remontam ao período colonial. Mas foi 
apenas com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) que crianças e adolescentes passaram a ser concebidos como 
sujeitos de direito, em peculiar condição de desenvolvimento e que o 
encaminhamento para serviço de acolhimento passou a ser 
concebido como medida protetiva, de caráter excepcional e 
provisório (Art.101). O ECA assegurou, ainda, o direito de crianças e 
adolescentes à convivência familiar e comunitária, prioritariamente na 
família de origem e, excepcionalmente, em família substituta (Art. 
19). (BRASIL, 2009, p 15). 

 

Com relação ao Acolhimento familiar, o trabalho desenvolvido no oitavo 

módulo contou com a apresentação de diversos temas que contribuíram para 

compreensão dos participantes, entre eles foram apresentados os seguintes: 

 Apresentação do Serviço Família Acolhedora; 

 O que é Acolhimento Familiar; 

 Serviços de Acolhimento Familiar e a Política Nacional de Assistência Social; 

 Estatuto de Criança e Adolescente – ECA; 

 Dados da Família Acolhedora. 

 

Dentre os temas apresentados, o serviço Família Acolhedora ganha destaque 

por ser referência no Brasil, e se caracteriza como uma modalidade de acolhimento 

que constitui a Rede de acolhimento do Município de Cascavel. A contribuição 

técnica repassada sobre esse serviço traz para a formação uma gama de saberes e 

troca de experiências essenciais para a efetividade do trabalho em rede. 

 

Art.3: O Programa Família Acolhedora atenderá crianças e 
adolescentes da Comarca de Cascavel que tenham seus direitos 
ameaçados ou violados (vítimas de violência sexual, física, 
psicológica, negligência, em situação de abandono e órfãos) e que 
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necessitem de proteção, sempre com determinação judicial. 
Parágrafo Único. O atendimento a adolescentes dependerá da 
disponibilidade de acolhimento pelas famílias acolhedoras 
cadastradas. (Lei Municipal Nº:4.466/2006).  
 

 

Outro tema importante abordado neste módulo foram as Interfaces da 

Atuação do Ministério Público do Estado do Paraná e sua relação com os Serviços 

da Proteção Social Básica. Foram apresentados tópicos referentes ao Organograma 

do Ministério Público no Paraná, atuação do Ministério Público de Cascavel, a 

Unidade de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, e as atribuições da Unidade de 

Serviço Social. 

O Conselho Federal de Serviço Social CFESS (2014, p 55.) ressalta que: 

[...] a correlação entre o Ministério Público e as políticas públicas é 
enorme, já que estas viabilizam a materialização de um conjunto de 
direitos positivados legalmente. Para tanto, é preciso reconhecer que 
as políticas públicas não se constituem de uma vez para sempre, 
mas estão inseridas em processos históricos demarcados pela 
contradição concessão-conquista. 

 

4.9. 9º Módulo: Saúde Mental e Família. 

O nono módulo do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, foi realizado no dia 27 de 

outubro, no Plenário da Câmara Municipal de Cascavel, com o tema: “Saúde Mental 

e Família”.  

A Saúde Mental é um tema amplamente discutido em diversos setores da 

sociedade, na Assistência Social este demanda ganha evidência através do 

atendimento das Famílias atendidas pelos CRAS do Município. Atualmente o 

município de Cascavel conta com Unidades Especiais de Saúde inseridos na rede 

pública municipal de atenção à saúde mental. 

Neste módulo tema proposto foi trabalhado através da apresentação da Rede 

de serviços em Saúde e suas atribuições. Neste sentido, foram apresentados os 

seguintes serviços: 

 UA – Unidade de Acolhimento; 

 Consultório na Rua; 

 Comunidade Terapêutica;  
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 Ambulatório em Saúde Mental; 

 CAPS i (criança e adolescente); 

 CAPS ad (criança e adolescente); 

 CAPS III; 

 Residências Terapêuticas. 

 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), os transtornos mentais 

atingem cerca de 700 milhões de pessoas no mundo, representando 13% do total de 

todas as doenças.  

A partir desses dados, a reflexão sobre esse tema trazem tem grande 

importância e relevância, pois através dessas informações os participantes da 

formação tem acesso ao conhecimento dos serviços da Rede de Saúde do 

município visando a melhoria nos encaminhamentos relacionados a demanda Saúde 

Mental. 

4.10. 10º Módulo Encerramento: Comunicação e Assertividade Ética e 

Sigilo Profissional. 

O décimo e último módulo do Programa de Formação Continuada e 

Permanente dos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, foi realizado no 

dia 17 de novembro, no Plenário da Câmara Municipal de Cascavel, e teve com o 

tema: proposto “Comunicação e Assertividade Ética e Sigilo Profissional”. 

O foco deste módulo foi trabalhar com temas relativos á convivência dos 

indivíduos, Ética nas relações sociais e trabalho em grupo. No que se diz respeito ao 

trabalho em grupo, uma boa comunicação, empatia e a troca de informações são 

essenciais para o convívio positivo de determinado grupo.  

Os temas trabalhados foram: 

 Quais os caminhos da convivência; 

 Comunicação; 

 Trabalho em equipe; 

 Causas de conflito; 

 Assertividade; 

 Acolhida; 

 Escuta; 
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 Empatia; 

 Sigilo. 

 

Neste módulo os participantes realizaram uma atividade para reforçar a 

prática de comunicação e trabalho em equipe. Cada serviço deveria apresentar um 

ponto forte e um ponto fraco que precisa ser melhorado na rotina diária de cada 

serviço. Os participantes se reuniram e desenvolveram cartazes com as informações 

propostas pela atividade. 

Piancastelli, Faria e Silveira (2005) descrevem a equipe como:  

 
[...] conjunto ou grupo de pessoas com habilidades complementares, 
comprometidas umas com as outras pela missão comum, objetivos 
comuns (obtidos pela negociação entre os atores sociais envolvidos) 
e um plano de trabalho bem definido [...]. 
 
 

Outro tema abordado no décimo módulo e de suma importância para os 

trabalhadores da Rede de Proteção Básica foi, Ética e Sigilo Profissional.   

A ética e o sigilo são essenciais paro a realização do atendimentos nos CRAS 

do município. No que se refere à ética do profissional Assistente Social. 

 O Art. 15°‐ do Código de ética Profissional do Assistente Social assegura 

que:   

O assistente social é obrigado pela Ética e pela Lei (art. 154 do 
Código Penal) a guardar segredos sobre todas as confidências 
recebidas e fatos de que tenha conhecimento ou haja observado no 
exercício    de sua atividade profissional, obrigando‐se a exigir o 
mesmo segredo de todos os seus colaboradores. (Lei 8.662/1993, 
s/p). 
 

 
A ética e o sigilo devem fazer parte da atuação diária dos trabalhadores da 

Rede de Proteção Básica, o trabalho com Políticas Públicas exige profissionalismo e 

compromisso, exercer o ato de guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos 

de natureza reservada de atendimentos do CRAS, impõe uma relação entre 

privacidade e publicidade, e estes são deveres essenciais desenvolvimento do 

trabalho ético. 

Neste sentido durante o módulo foram trabalhados os seguintes temas: 

 Ética e Moral; 

 Porque precisamos da Ética? 
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 Consciência Moral; 

 O que é Sigilo? 

Com término deste módulo, foi encerrado o Programa de Formação 

Continuada e Permanente dos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, 

totalizando 10 (dez) módulos com carga horária de 40 (quarenta) horas/aula, 

contemplando o número de 205 trabalhadores da Rede de Proteção Básica, entre 

eles Estagiários, Educadores, Monitores, Instrutores de Informática, Agentes 

Administrativo, Zeladores, Motoristas e Pedagogos, Psicólogos e Assistentes 

Sociais.  

Com o término dos Capítulos, propomos a seguir apresentar as 

Considerações Finais deste Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado: “Reflexões 

sobre o Programa de Formação Continuada e Permanente no SUAS do Município 

de Cascavel: Um processo em Construção”. 
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Considerações Finais 

 

Buscamos ao desenvolver este Trabalho de Conclusão de Curso, realizar 

algumas reflexões sobre o Programa de Formação Continuada e Permanente no 

SUAS do Município de Cascavel, considerando que o mesmo encontra-se num 

processo em Construção, ou seja, a Capacitação ocorrida em 2016, foi a primeira 

experiência, no entanto a proposta é transformá-lo num processo permanente e 

continuado.  

No entanto, mesmo sendo uma experiência, entendemos e avaliamos como 

exitosa. E chegamos a esta conclusão, por meio de vários caminhos, a saber: as 

avaliações preenchidas pelos participantes e entregues no final de cada aula, na 

procura por parte de trabalhadores em poder participar da capacitação, e 

principalmente por meio do processo de dialogo entre os participantes, que sempre 

sinalizaram como algo muito positivo.  

Durante os 10 (dez) módulos trabalhados no Programa de Formação 

Continuada e Permanente dos Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, 

foram apresentados temas que contemplaram boa parte das demandas de 

atendimento nos CRAS do município, o que contribuiu para criação de estratégias 

na efetividade e resolutividade dos problemas e demandas das Unidades. 

 Por intermédio da participação, cada trabalhador impactado resulta na 

perspectiva de qualidade no serviço prestado, contribuindo para garantia dos direitos 

dos usuários da Assistência Social. 

O profissional que encontra-se nesse processo de capacitação, acaba tendo 

uma maior maturidade para atuar de forma ética e comprometida, visando o bem 

comum dos colegas de trabalho e da sociedade.   

Assim, por acreditarmos no processo de capacitação continuada e 

permanente reforçamos que a Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores do SUAS, deve ter continuidade em 2017.  

Em suma, o Programa de Formação Continuada e Permanente dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social Básica, abre portas para novas 

capacitações, visando o impacto positivo em todas as modalidades e complexidades  

de nossa sociedade.  
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