Informes do Ministério da Cidadania

1. Consulta pública - Caderno de Orientações Técnicas do SCFV
A Coordenação-Geral de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CGSCFV), do
Departamento de Proteção Social Básica (DPSB/SNAS), comunica a disponibilização em consulta
pública de versão preliminar do “Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 a 6 anos”.
O Caderno de Orientações Técnicas é uma ferramenta de trabalho, especialmente, para o
orientador/educador social que atua na condução dos grupos do SCFV, embora possa ser inspirador
para outros profissionais que atuam nos serviços socioassistenciais.
A disponibilização da versão preliminar deste documento tem o intuito de registrar as contribuições
dos técnicos e gestores por meio de formulário online para a elaboração da versão final do “Caderno
de Orientações Técnicas do SCFV para crianças de 0 a 6 anos”.
Esta Consulta Pública, conduzida pelo Ministério da Cidadania, estará aberta para o envio de
contribuições no período de 14/03 a 30/04 de 2019.
Contamos com o seu apoio para o aprimoramento deste material e também para a divulgação na rede
socioassistencial de seu estado e município, bem como entre os usuários do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), para que estes possam apresentar as suas contribuições e/ou críticas.
O Caderno pode ser consultado pelo link abaixo: http://mds.gov.br/assuntos/assistenciasocial/participacao-social/consultas-publicas/orientacoes-tecnicas-de-0-a-6-anos

Caso haja contribuições e/ou críticas a realizar sobre material, preencham o formulário
abaixo: https://goo.gl/forms/LXLZb0anMsRGp3wT2

2. Materiais pedagógicos
O Departamento de Gestão do SUAS (DGSUAS/SNAS) informa que os materiais didáticos dos cursos
ofertados por meio da parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) com vistas à construção de
conteúdo, desenho e oferta de cursos de capacitação presenciais para a formação dos trabalhadores
do Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com a Política Nacional de Educação
Permanente do SUAS estão disponibilizados no site do Ministério da Cidadania em publicações,
http://mds.gov.br/central-de-conteudo/assistencia-social/publicacoes-assistencia-social/ e blog da
RedeSUAS http://blog.mds.gov.br/redesuas/, sendo:
 Caderno pedagógico do curso Proteção Social no SUAS a indivíduos e famílias em situação de
violência e outras violações de direitos: fortalecimento da rede socioassistencial;
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 Caderno pedagógico do curso Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes: proteção
integral e garantia de direitos;

 Caderno pedagógico do curso A criança e sua família no contexto dos serviços
socioassistenciais.

3. Núcleo Nacional de Educação Permanente do SUAS
Nos dias 04 e 05 de abril de 2019 foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Núcleo Nacional de Educação
Permanente do SUAS – NUNEP/SUAS. O NUNEP/SUAS foi instituído pela Portaria MDS nº 190, de 22
de novembro de 2017 e constitui instância colegiada de caráter consultivo, com objetivo de promover
a efetivação da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS, além de fomentar a
unidade nacional no processo de implementação, monitoramento e avaliação das ações de formação
e de capacitação, conforme os princípios e diretrizes desta Política.
O NUNEP/SUAS é composto por representantes de diversos órgãos, como o Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), Representante indicada pelos usuários integrantes do CNAS, Representante
dos trabalhadores indicado pelos integrantes da Mesa Nacional de Gestão do Trabalho do SUAS, Fórum
Nacional dos Secretários de Assistência Social (FONSEAS), Colegiado dos Gestores Municipais de
Assistência Social (CONGEMAS), Instituições de Ensino Superior, executoras do Programa
CapacitaSUAS, Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), Secretaria Nacional de Renda e
Cidadania (SENARC) e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI).
Durante a reunião foram construídos o Regimento Interno do NUNEP/SUAS e o Plano de Ação Anual
para o exercício de 2019, contendo eixos de ação, prazo para realização das atividades e metodologia
de monitoramento das ações do NUNEP/SUAS.
4. Relatório Nacional de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
A SNAS disponibilizou link de acesso ao Relatório Nacional de Medidas Socioeducativas em Meio
Aberto. Este relatório é fruto de uma pesquisa realizada pela Secretaria em fevereiro/março de 2018.
A pesquisa teve como principal objetivo atender à necessidade de conhecer melhor a realidade da
execução das medidas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) na
esfera do Sistema Único de Assistência Social em todo o Brasil, sendo pioneiro no mapeamento do
meio aberto nacional.
O Relatório este disponível em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/relatorios/Medidas_Socioeducat
ivas_em_Meio_Aberto.pdf
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