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APRESENTAÇÃO 

 

 

 A oferta do Curso de Atualização em Indicadores para diagnóstico e acompanhamento 

do SUAS e do BSM, objeto do presente Projeto Pedagógico expressa a responsabilidade 

compartilhada de gestores de âmbito nacional e estadual em implementar e consolidar o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), garantindo-lhe o respeito a parâmetros de qualidade e a 

atualidade teórico-metodológica. 

No contexto de um país de dimensões continentais, sua implementação busca fornecer 

elementos e diretrizes que assegurem unidade nacional na execução do processo de capacitação. 

Na medida em que se trata de um instrumento de planejamento da ação de capacitação, sua 

execução está sujeita a necessárias adequações às especificidades locais e regionais existentes 

no território brasileiro. Não representa, portanto, uma cláusula pétrea ou camisa de força 

tendente a engessar o processo pedagógico, sempre mais rico e complexo do que o pintado 

pelos modelos de planejamento. 

A bem-sucedida implementação da ação de capacitação consubstanciada neste Projeto 

Pedagógico, ante a urgência de qualificação dos trabalhadores do SUAS, representará relevante 

contribuição à consolidação de um sistema por meio do qual o Estado e a sociedade brasileira 

avançam na construção de uma nação mais justa e igualitária. A esta tarefa estão convocados o 

conjunto de instituições, professores e especialistas envolvidos na Rede Nacional de 

Capacitação e Educação Permanente do SUAS. 
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1.   IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Nome Instituição Executora 

Curso de Atualização em Indicadores para 

Diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do 

BSM. 

A ser selecionada pelos estados, no âmbito do 

Programa de Capacitação do SUAS 

(CapacitaSUAS). 

Modalidade de Oferta Carga Horária 

 

Presencial 

 

40 horas 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 O Curso de Capacitação em Indicadores para Diagnóstico e Acompanhamento do SUAS e do 

BSM está inserido no escopo do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CapacitaSUAS). Ele se 

justifica pela crescente demanda por planejamento no setor público, com vistas à implementação de 

melhorias de qualidade nos processos de gestão e na oferta dos programas e ações do SUAS e BSM. 

              O SUAS oferta serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para 

famílias, indivíduos e grupos que deles necessitam, bem como contribui com a inclusão e a eqüidade dos 

usuários e grupos específicos ao promover o acesso a serviços públicos. Desse modo, assume importância 

estratégica para a implementação e o sucesso das ações do BSM. 

           O BSM se organiza em três grandes eixos de atuação: garantia de renda, relativo às transferências 

para alívio imediato da situação de extrema pobreza; inclusão produtiva, com oferta de oportunidades de 

ocupação e renda ao público-alvo; e acesso a serviços, para provimento ou ampliação de ações de cidadania 

e de bem-estar social. O Plano se utiliza da estratégia denominada Busca Ativa, que visa identificar e incluir 

no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e no Programa Bolsa Família aqueles que, mesmo 

atendendo aos critérios de elegibilidade, ainda não foram ali incorporados, bem como levar as políticas 

sociais e oportunidades às famílias em situação de extrema pobreza.   

       Nesse sentido, os gestores e técnicos estaduais e municipais necessitam de diagnósticos sociais e 

econômicos que possibilitem dimensionar as potencialidades locais e as populações pobres e favoreçam o 

adequado planejamento das políticas sociais, especialmente no que se refere às ações relacionadas ao SUAS 

e ao BSM. Razões estas que justificam a oferta do curso de capacitação objeto deste Projeto Pedagógico. 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

GERAL 

� Capacitar gestores e técnicos estaduais e municipais para realizar diagnósticos, levando em 

consideração o contexto socioeconômico e a dimensão da pobreza nos estados e municípios, de 

forma a subsidiar a elaboração dos Planos Municipais de Assistência Social, bem como o 

acompanhamento dos programas e ações do SUAS e do BSM. 

 

ESPECÍFICOS 

� Desenvolver a capacidade dos participantes em localizar, compreender e dimensionar os dados e 

indicadores usados na elaboração de diagnóstico socioeconômico; 

� Qualificar os participantes no uso de sistemas de informação e no desenvolvimento de metodologias 

de elaboração de diagnóstico socioeconômico; 

� Qualificar os participantes no uso de conceitos essenciais à elaboração dos PMAS e ao 

acompanhamento das ações do SUAS e BSM; 

� Possibilitar a compreensão das condições de oferta e de operacionalização dos serviços, programas, 

projetos e entregas previstos no âmbito do SUAS e do BSM. 

 

4. PÚBLICO 

 

Gestores e técnicos de nível superior das secretarias de assistência social dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios e coordenadores de CRAS e CREAS. 

 

5. PERSPECTIVA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A ação de capacitação aqui planejada orienta-se por uma perspectiva didático-pedagógica 

baseada em três pilares: o princípio da educação permanente; o foco no desenvolvimento de capacidades e 

competências voltadas para ações de proteção social; e a priorização de processos de aprendizagem 

significativa. 

 
              O Princípio da Educação Permanente  
 

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

das práticas profissionais e condutas existenciais de pessoas, equipes de trabalho e diferentes 

agrupamentos, a partir 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 e da 

própria vida em sociedade. 

O princípio da Educação Permanente não se refere, portanto, apenas a processos de educação 

formal. Em um sentido mais amplo, ele diz respeito à formação de pessoas visando dotá-las das 

ferramentas cognitivas e operativas que as tornem capazes de construir suas próprias identidades, suas 

compreensões quanto aos contextos nos quais estão inseridas e seus julgamentos quanto a condutas, 

procedimentos, e quanto aos meios de ação apropriados aos diferentes contextos de vida e de trabalho e à 

resolução dos problemas com os quais se deparam. Sua adoção representa uma inovação na forma de 

planejamento das ações de capacitação dirigidas aos trabalhadores do SUAS. 

O modelo formal de planejamento de ações de capacitação toma por base o diagnóstico de 

necessidades para o desenho dos cursos a serem ofertados. Esse diagnóstico é comumente realizado por 

meio da caracterização da lacuna de competências, identificada em uma dada organização ou contexto de 

trabalho. Tal lacuna consiste na inexistência de competências necessárias, as quais determinam, portanto, 

o desenho e o formato das ações de capacitação. 

A esse modelo formal de planejamento educacional, o princípio da educação permanente 

acrescenta algo mais substancial ao ancorá-lo aos processos de trabalho e às práticas profissionais 

observadas nos mais diversos contextos. Assim, no âmbito do SUAS, tanto o processo de identificação da 

lacuna de competências quanto o desenho das ações de capacitação destinadas ao fechamento dessa lacuna 

devem partir dos problemas e dificuldades evidenciados no exercício das práticas profissionais 

relacionadas à gestão participativa do Sistema e ao provimento dos serviços e benefícios 

socioassistenciais. 

Essa centralidade dos processos de trabalho e das práticas profissionais para o planejamento das 

ações de capacitação responde ao importante papel que desempenham como mediadores da concretização 

dos serviços e benefícios socioassistenciais à população. Sendo assim, a promoção de melhorias na 

qualidade da gestão do SUAS e do provimento dos serviços e benefícios passa, necessariamente, pela 

qualificação desses mediadores. 

Em relação á gestão, o princípio da educação permanente chama atenção para o fato de que a 

realização dessas melhorias de qualidade exige a estruturação de um modelo de capacitação que permita a 

oferta de ações de caráter permanente e continuado, em diferentes níveis de formação e com diferentes 

graus de complexidade: (i) direcionadas à diversidade de sujeitos envolvidos no planejamento e gestão do 

SUAS; (ii) que tenham por preocupação central a reflexão sobre os processos de trabalho e as práticas 

profissionais; (iii) dirigidas para o desenvolvimento das competências que o Sistema necessita; e (iv) 

capazes de possibilitar processos de aprendizagem significativa e de desenvolver a capacidade de os 

trabalhadores aprenderem de forma coletiva nos seus próprios ambientes de trabalho e a partir das 

experiências nele vivenciadas. 



 

            Desenvolver competências socioprofissionais 

 

Entende-se por competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções e atribuições de um trabalhador, visando ao alcance dos objetivos da instituição, 

órgão, equipamento, ou serviço no quadro dos quais exerce sua atividade profissional. Diz-se, assim, que 

conhecimentos, habilidades e atitudes constituem o tripé de capacidades que ao serem mobilizadas pelo 

trabalhador para a realização de atividades específicas conformam sua competência profissional. 

Apesar de usado geralmente como sinônimo de habilidade (que constitui sua dimensão técnica), 

competência é um conceito tridimensional (conhecimentos e atitudes correspondendo às suas dimensões 

ética e política). Restrito à sua dimensão técnica o conceito de competência aplica-se exclusivamente a 

processos de treinamento e capacitação voltados para o desenvolvimento de habilidades motoras 

repetitivas, cujos contexto e significado podem se manter estranhos ao trabalhador sem que isso represente 

prejuízo para a qualidade do trabalho. No entanto, as duas outras dimensões devem ser ressaltadas quando, 

para além do desenvolvimento de habilidades, o processo de capacitação almeja a formação de 

conhecimentos e atitudes, cujos contexto e significado, ético e político, não podem se manter estranhos ao 

trabalhador sem que isso represente prejuízo para a qualidade do trabalho. 

Devido às características próprias do modelo de planejamento e gestão do SUAS pode-se incluir o 

trabalho a ele relacionado nessa segunda categoria. Trata-se de um trabalho desenvolvido com base na 

relação intersubjetiva entre, de um lado, profissionais e equipes técnicas, e de outro, representantes da 

sociedade civil, incluindo a representação dos usuários dos serviços e benefícios socioassistenciais.  

Nesse contexto, não se trata, portanto, do desenvolvimento de competências meramente técnicas, 

mas de competências socioprofissionais, ou seja, do desenvolvimento de competências técnicas, éticas e 

políticas. Perspectiva esta assumida pelo curso aqui estruturado.  

 

             As Competências socioprofissionais requeridas pelo SUAS 

 

Tomando por base os processos de trabalho no SUAS, as ações de formação e capacitação devem 

atentar para o desenvolvimento de diferentes tipos e níveis de competências, conforme quadro abaixo: 

COMPETÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS REQUERIDAS PELO SUAS 

COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS OU 

SISTÊMICAS 

Conhecimentos, habilidades e atitudes: 
relacionadas ao funcionamento processual da arquitetura organizacional do 
SUAS: relações federativas, entre diferentes órgãos, instâncias, unidades e 
equipamentos que compõem o sistema ou implicados na sua implementação. 



COMPETÊNCIAS 
PARTICIPATIVAS 

relacionadas à participação em conselhos e conferências, ao exercício do 
controle social das políticas públicas e à compreensão do papel 
desempenhado pelas organizações da sociedade e pelos movimentos sociais 
na efetivação dos direitos socioassistenciais. 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

relacionadas ao desempenho da função e atribuição que cada profissional 
desempenha no processo de trabalho de uma dada organização. 

COMPETÊNCIAS 
GERENCIAIS 

relacionadas ao gerenciamento de órgãos, unidades, equipamentos, serviços, 
e equipes de trabalho. 

COMPETÊNCIAS 
COLETIVAS 

relacionadas ao desenvolvimento do trabalho em equipe. Resulta da 
articulação ou combinação sinérgica das competências individuais para 
consecução de um mesmo objetivo. 

 

O processo de formação e capacitação voltado para o desenvolvimento das competências 

profissionais conceituadas no quadro acima deve cuidar, portanto, para a adequação entre os conteúdos 

oferecidos, os objetivos de aprendizagem planejados e as efetivas necessidades de qualificação dos 

diferentes públicos de trabalhadores do SUAS.  

Considerando que a melhoria na qualidade do planejamento e gestão do SUAS passa, 

necessariamente, pela modificação de práticas profissionais e pela reorganização e readequação de 

processos de trabalho, o trabalho pedagógico deve buscar a geração de maior abertura dos capacitandos à 

necessidade de tal modificação e estimulá-los na busca pelos meios de sua efetivação. A produção desses 

efeitos depende, em grande parte, da inserção dos alunos em processos de aprendizagem significativa. 

 

            Desenvolver processos de aprendizagem significativa 

 

Por significativo compreende-se o processo de aprendizagem que se desenvolve pela 

interiorização de novos conhecimentos, habilidades e atitudes a partir da mobilização dos conhecimentos e 

experiências prévias do educando. Via pela qual o processo de apreensão do novo saber atua também 

sobre a estrutura dos conhecimentos e experiências pré-existentes de forma a promover seu rearranjo e 

ressignificação. 

A mobilização da aprendizagem significativa depende, entre outras, de duas condições essenciais. 

A primeira, de ordem individual/psicológica, diz respeito à disposição do aluno quanto à ação de 

capacitação e à sua própria aprendizagem. A segunda condição se refere à relevância para o 

trabalhador/aprendiz dos conteúdos e objetivos que orientam o processo de capacitação. Sentido de 

relevância que possui também possui uma dimensão individual/psicológica, mas que, segundo o 

pressuposto aqui adotado, está significativamente associado à eficácia do planejamento instrucional e da 

ação pedagógica em responder adequadamente (ou não) às necessidades e problemas oriundos dos 

processos de trabalho e das práticas profissionais. 

Processos de aprendizagem significativa podem ser estimulados por meio do uso de uma grande 

variedade de estratégias instrucionais que permitem incorporar ao ensino e à aprendizagem: as 



experiências de vida e de trabalho do capacitando; seus valores, conhecimentos e habilidades; e as 

características e especificidades dos contextos locais e regionais relevantes para o exercício de suas 

funções de trabalho. Uma vez trazidos à tona, esses valores, conhecimentos, experiências e contextos 

socioculturais significativos para os alunos servem de ancoragem cognitiva aos novos conteúdos, valores e 

experiências trabalhados no processo de capacitação. 

Por meio de um processo de ensino e aprendizagem assim estruturado, mantendo-se o foco na 

construção de respostas às necessidades e problemas oriundos dos processos de trabalho e das práticas 

profissionais dos alunos, a capacitação contribuirá para a formação no SUAS de uma cultura de 

permanente aprendizado no trabalho e por meio do trabalho. Objetivo este que se encontra no cerne da 

perspectiva da educação permanente e que é de vital importância para a promoção da melhoria continua da 

qualidade da gestão do SUAS e da oferta do serviços e benefícios socioassistenciais. 

 

 
6. MATRIZ PEDAGÓGICA 

Com base na perspectiva didático-pedagógica apresentada no tópico anterior, a ação de capacitação 

consubstanciada neste Plano de Curso tem sua organização e desenho sistematizados no formato que consta 

da Matriz Pedagógica abaixo.  

Nela encontram-se definidos: a) os conteúdos instrucionais, organizados por módulo; b) a carga 

horária dedicada a cada módulo e unidade de conteúdo; c) os objetivos instrucionais ou de aprendizagem de 

cada módulo e unidade de conteúdo; d) o enfoque ou direcionamento que se pretende dar ao trabalho 

relacionado a cada módulo e unidade de conteúdo; e) as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas para 

cada unidade de conteúdo.  

Para além da simples definição dos aspectos citados, por meio da Matriz procura-se evidenciar a 

dinâmica do trabalho pedagógico a serem desenvolvido a partir da relação entre conteúdos de 

aprendizagem, objetivos instrucionais, enfoques pelos quais os conteúdos devem ser abordados e atividades 

pedagógicas relacionadas a cada unidade de conteúdo. A forma pela qual esses elementos encontram-se 

combinados constitui, por assim, dizer o caráter pedagógico do curso. Passemos, então, aos elementos da 

Matriz Pedagógica: 

 

6.1. OBJETIVOS INSTRUCIONAIS 

 
Na Matriz Pedagógica os objetivos de aprendizagem são representados pelas capacidades que se 

pretende desenvolver junto aos alunos por haverem sido identificadas como necessárias aos trabalhadores 

que atuam na gestão e  provimento dos serviços e benefícios socioassistencias.  

Na perspectiva aqui adotada, objetivos de aprendizagem são compreendidos como o elemento 

central e ordenador de todo o processo pedagógico: do planejamento instrucional, do processo de ensino-



aprendizagem, da avaliação da aprendizagem e da avaliação da eficácia da capacitação. Isso significa que:  

 

(i) no planejamento instrucional, a definição de tais objetivos precede e orienta a seleção e organização 

modular dos conteúdos a serem trabalhados e do enfoque a partir do qual esses conteúdos serão 

abordados; 

(ii) no processo de ensino, os conteúdos selecionados devem ser trabalhados de acordo com o enfoque 

definido e por meio das atividades pedagógicas indicadas, visando à realização dos objetivos 

instrucionais planejados; 

(iii) as avaliações de aprendizagem dos alunos e de eficácia da capacitação tratam da identificação do grau 

de realização desses objetivos. 

 

A realização dos objetivos de aprendizagem consiste, portanto, na aquisição pelos alunos das 

capacidades correspondentes a esses objetivos. Conforme dito anteriormente, conhecimentos, habilidades e 

atitudes formam o tripé de capacidades constitutivas do conceito de competência. Desse tripé, a ação de 

capacitação objeto deste Projeto Pedagógico almeja desenvolver fundamentalmente as capacidades 

relacionadas a conhecimentos e atitudes (e apenas secundariamente a habilidades). A essas duas 

capacidades que se referem, portanto, os objetivos de aprendizagem definidos na Matriz Pedagógica. 

 

6.2. CONTEÚDO, ENFOQUE E CARGA HORÁRIA 

 

Os conteúdos que constam da Matriz Pedagógica foram selecionados com base nas competências 

que se pretende formar junto aos trabalhadores que atuam na gestão e  provimento dos serviços 

socioassistenciais. No desenrolar das atividades pedagógicas deve-se tomá-los, portanto, como meios 

privilegiados para se alcançar os objetivos instrucionais ou, o que dá no mesmo, como instrumentos para o 

desenvolvimento das capacidades expressas naqueles objetivos. 

A Matriz também indica o enfoque pelo qual os conteúdos devem ser abordados, visando ao 

alcance dos objetivos de aprendizagem. Dentre as diferentes abordagens que podem ser dadas a um 

determinado conteúdo, o enfoque dirige a atenção do trabalho pedagógico para aquela que se afigura mais 

adequada aos objetivos perseguidos pela ação de capacitação. 

A carga horária definida para cada módulo e unidade de conteúdos responde ao grau de 

complexidade do conteúdo a que se refere, ao enfoque a ser dado a esse conteúdo e ao tipo de atividade que 

lhe serve de substrato didático-pedagógico. No entanto, dada a imprevisibilidade da resposta de cada turma 

ao desenho do curso, este tópico está sujeito a adequações incrementais tendentes a promover uma maior 

aproximação do planejado às condições reais de execução da capacitação. 

 
 
 



6.3.ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 

Da Matriz Pedagógica constam dois tipos de atividades pedagógicas: Aula Expositiva/Dialogada e 

Oficina de Aprendizagem. A primeira atividade corresponde à apresentação dos conteúdos de forma 

didática e sistematizada, de acordo com um enfoque determinado, visando ao alcance dos objetivos de 

aprendizagem planejados, e de modo a estimular e acolher a participação dos alunos. A segunda atividade, 

por sua vez, consiste no desenvolvimento de uma ou de um conjunto de dinâmicas e estratégias de trabalho 

(estudo de caso, resolução de problema, encenação de situação, etc.) que permita aos alunos fazer a 

mediação entre o saber teórico-conceitual e as questões derivadas de suas práticas profissionais, dos seus 

processos de trabalho ou do contexto social no qual atuam. 

As Oficinas de Aprendizagem constituem momento e espaço privilegiados de consolidação do 

aprendizado teórico-conceitual e de sua aplicação à leitura da realidade, à avaliação de condutas 

alternativas, à resolução de problemas, etc. Ao permitirem o desenvolvimento combinado de diferentes 

capacidades cognitivas (conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação) e afetivas 

(receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização, relacionadas a valores), ocupam, por 

assim dizer, o centro da ação de capacitação.  

No que pese o fato de a Matriz Pedagógica indicar a realização de Oficinas de Aprendizagem 

acerca de unidades de conteúdos determinadas, sugere-se a inclusão de atividades similares e com a mesma 

finalidade em outras unidades de conteúdo sempre que isso seja possível e contribua para a realização dos 

objetivos de aprendizagem. 



6.4. QUADRO DA MATRIZ PEDAGÓGICO 

MÓDULOS 

 

 

 

CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS  

ENFOQUE 
ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS A adequada assimilação do 
conteúdo permitirá ao aluno: 

MÓDULO 

I 

 
 

08 
   

Unidade 1 

 
 

1.1. O Perfil da extrema pobreza no 
Brasil. 

 

 

1. Compreender formas de 
mensuração e Identificar as 
diferentes dimensões da pobreza no 
Brasil. 

 

Apresentar o conceito de 
extrema pobreza adotado pelo 
Brasil sem Miséria e 
mecanismos de mensuração e 
identificação da pobreza no 
Brasil.  

Aulas 
expositivas/ 

dialogadas 

Unidade 2 

2.1. O Plano Brasil Sem Miséria: 
objetivos, público-alvo, eixos, 
principais ações, processo de 
implementação e resultados atuais; 

2.2. Principais dados e indicadores do 
BSM.  

 

 

  

1. Identificar objetivos, público-
alvo, eixos e principais ações do 
BSM; 

2. Compreender o processo de 
implementação a trajetória, as 
principais ações, os indicadores e os 
resultados atuais do BSM. 

Apresentar o Plano BSM: 
objetivos, principais ações, 
público alvo e principais dados 
e indicadores Sociais e de 
pobreza. 

  

 

Aulas 
expositivas/ 

dialogadas 



  

 
2.3. A Gestão do SUAS com foco em 
Vigilância Social.   

 

Compreender 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. 

Situar a importância da 

estruturação da Vigilância 

Socioassistencial nas 

Secretarias Municipais e seu 

papel na identificação de 

famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade e acesso a 

serviços e benefícios. 

 

Aulas 
expositivas/ 

dialogadas 

MÓDULO  

II  

 

08    

Unidade 1 

 

1.1 O CadÚnico: Objetivos e 
variáveis. 

04 

1. Selecionar dados do CadUnico 
que possam ser utilizados na 
elaboração de diagnóstico 
socioeconômico das famílias 
cadastradas; 

 

Apresentar os objetivos e 
variáveis do CadÚnico de 
Programas Sociais.  

 

 

Aula expositiva/ 

dialogadas e 
atividade prática 



Unidade 2 

2.1. O Censo Demográfico 2010 e as 
principais fontes de dados e 
indicadores sociais e econômicos. 

 

 

 

06 

1. Selecionar dados do Censo 
Demográfico e das demais fontes de 
dados apresentadas que possam ser 
utilizados na elaboração de 
diagnósticos socioeconômicos. 

 

 

Apresentar as principais fontes 
de dados para elaboração de 
diagnósticos socioeconômicos, 
como, Censo Demográfico, 
PNAD, Censo SUAS, Pesquisa 
de Informações Básicas 
Municipais e Estaduais; 
Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), etc. 

Aula expositiva/ 

dialogadas e 
atividade prática 

MÓDULO 
III  

 

12    

 

3.1. Ferramentas de gestão da 
informação: Boletins e Relatórios 
Municipais, Data Social, IDV, MOPS, 
MI-Social, CECAD, Regatas. 

 

 1. Utilizar as ferramentas 
apresentadas como fontes de dados 
para a elaboração de diagnósticos. 

 

Apresentar as principais fontes 
de dados gerais e específicos 
sobre público e programas e 
ações do BSM e MDS.  

Oficina de 
aprendizagem 

MÓDULO 
IV  

12 
   

Unidade I 

4.1 Metodologia de construção de 
diagnóstico socioeconômico 
municipal. 

 

06 

 

1. Elaborar diagnóstico 
socioeconômico, de acordo com a 
metodologia trabalhada; 

Apresentar Metodologias de 
elaboração de diagnóstico 
socioeconômico, com base nas 
ferramentas destacadas no 
curso. 

Oficina de 
aprendizagem 



 

Unidade 2 

4.2 O uso de diagnóstico 
socioeconômico na elaboração dos 
Planos Municipais de Assistência 
Social e Planos de Ação para os 
programas prioritários do BSM. 

06 

 

1. Utilizar o diagnóstico 
socioecômico como instrumento de 
planejamento das ações municipais 
de Assistência Social e para a 
elaboração dos Planos Municipais 
de Assistência Social (PMAS). 

Mediação de atividade prática 
de utilização de diagnóstico 
socioeconômico na elaboração 
de PMAS. 

Oficina de 
aprendizagem 

  



7. OBJETIVOS INSTRUCIONAIS 

 
Na Matriz Pedagógica os objetivos de aprendizagem são representados pelas capacidades que se 

pretende desenvolver junto aos alunos por haverem sido identificadas como necessárias aos trabalhadores 

que atuam na gestão, planejamento e provimento dos serviços e benefícios socioassistencias. Na perspectiva 

aqui adotada, objetivos de aprendizagem são compreendidos como o elemento central e ordenador de todo o 

processo pedagógico: do planejamento instrucional, do processo de ensino, da avaliação da aprendizagem e 

da avaliação da eficácia da capacitação. Isso significa que:  

 

(iv) no planejamento instrucional, a definição de tais objetivos precede e orienta a seleção e organização 

modular dos conteúdos a serem trabalhados e do enfoque a partir do qual esses conteúdos serão 

abordados; 

(v) no processo de ensino, os conteúdos selecionados devem ser trabalhados de acordo com o enfoque 

definido e por meio das atividades pedagógicas indicadas, visando à realização dos objetivos 

instrucionais planejados; 

(vi) as avaliações de aprendizagem dos alunos e de eficácia da capacitação tratam da identificação do grau 

de realização desses objetivos. 

 

A realização dos objetivos de aprendizagem consiste, portanto, na aquisição pelos alunos das 

capacidades correspondentes a esses objetivos.  

 

 

8. RECURSOS INSTRUCIONAIS 

Cabe às instituições executoras da ação de capacitação definir os recursos instrucionais a serem 

utilizados no desenvolvimento da capacitação. No entanto, vale ressaltar que na definição desses recursos 

devem ser consideradas a perspectiva pedagógica norteadora da capacitação, os tipos de atividades 

instrucionais a serem realizadas e os objetivos de aprendizagem perseguidos. Nesse sentido, deve ser dada 

preferência aos recursos que favoreçam o diálogo entre, de um lado, os aspectos teórico-conceituais 

estudados e, de outro, as práticas profissionais, os processos de trabalho e o contexto social em que os 

alunos atuam. 

 

9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem tem por finalidade gerar evidências e informações que permitam um 

julgamento fundamentado quanto ao aproveitamento do curso por cada aluno em particular, e quanto à 

eficácia da capacitação em geral. Esse julgamento de eficácia diz respeito à realização dos objetivos de 

aprendizagem e, portanto, do sucesso da capacitação em formar junto aos alunos as capacidades expressas 



por esses objetivos. 

Considerando-se o curto período de tempo previsto para o desenvolvimento da ação de capacitação 

aqui referida e a importância das Oficinas de Aprendizagem para a formação das capacidades e 

competências almejadas, propõe-se enquanto instrumento de avaliação da aprendizagem os produtos 

resultantes do desenvolvimento das duas Oficinas de Aprendizagem indicadas na Matriz Pedagógica do 

curso.  

Em relação a esses produtos da aprendizagem e instrumentos de avaliação caberá apenas um de 

dois julgamentos possíveis: desempenho satisfatório ou desempenho insatisfatório. A menção satisfatória 

indica que, na realização da atividade, o aluno demonstrou apreensão das capacidades objetivadas pelo 

curso. A menção insatisfatória, ao contrário, indica que o aluno não demonstrou a apreensão de tais 

capacidades.  

O resultado da aprendizagem assim mensurado representará, para efeito de certificação, a medida 

do desempenho do aluno no curso de capacitação. 

 

10. CERTIFICAÇÃO 

A certificação quanto à realização do curso de capacitação ficará a cargo da instituição de ensino 

que o tenha executado e corresponderá à realização de curso de extensão universitária ou similar, com carga 

de 40 horas-aula. A ela terão direito o aluno que houver: I) frequentado a pelo menos 75% (setenta por 

cento) das atividades pedagógicas do curso, e II) concluído o curso com aproveitamento satisfatório. 
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