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AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO POVOS E COMUNIDADE TRADICIONAIS 

1. APRESENTAÇÃO 

 Com o advento da Constituição Federal e com promulgação da Lei nº 8.742 de 1993, 

Lei Orgânica da Assistência Social e suas atualizações, a Assistência Social foi promovida ao 

status de política pública e passou a integrar o tripé da Seguridade social (Saúde, Assistência 

Social e Previdência) passando a ser um direito do cidadão e dever do Estado. 

Os princípios e diretrizes de sua operacionalização tiveram sua regulamentação pela 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e também pela Norma Operacional 

Básica do SUAS (NOB/SUAS/2005) a qual foi revogada e substituída pela 

(NOB/SUAS/2012), ganhando dessa forma a configuração institucional de um sistema 

descentralizado e participativo constituído de órgãos governamentais e de entidades e 

organizações que ofertam à população serviços, benefícios, programas e projetos e 

transferência de renda, voltados  a proteção social e ao atendimento das necessidades básicas 

dos usuários. 

A exigência de novos saberes e competências e uma permanente atualização para os 

processos, procedimentos e atividades ligadas ao planejamento bem como a 

operacionalização, monitoramento, avaliação e controle social requer qualidade dos 

profissionais que atuam nas três esferas de governo. Nesse sentido, a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS/2009) traz em seu escopo a Política 

Nacional de Capacitação como uma diretriz para a Gestão do Trabalho no SUAS. Diante 

disso, a educação permanente é inserida como fundamento à capacitação dos trabalhadores, 

devendo ser desenvolvida de maneira sistemática e continuada, sustentável, participativa, 

nacionalizada, descentralizada e, por fim, avaliada e monitorada. 

Neste sentido apresentamos a avaliação do Projeto “Povos e Comunidades 

Tradicionais no SUAS: qualificação para técnicos, gestores e conselheiros da Assistência 

Social dos 16 (dezesseis) municípios do estado do Amapá”, elaborado pelo Núcleo de 

Monitoramento e Avaliação da Coordenação de Formulação e Gestão da Política de 

Assistência Social/SIMS. O projeto de qualificação refere-se à meta 6 (seis) do Pacto de 

Aprimoramento de Gestão, como prioridade 2 (dois) para aperfeiçoamento institucional e do 

Plano Estadual de Educação Permanente.  

Um dos grandes desafios no atendimento aos povos e comunidades tradicionais diz 

respeito a sua pluralidade e a preservação da identidade, da cultura e de seus valores enquanto 

grupos, haja vista, a grande diversidade presente no território brasileiro. Assim, visando 

atender às especificidades étnicas culturais presentes no território amapaense, bem como, 

qualificar aqueles que atuam diretamente com a política de assistência social, pensamos numa 
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qualificação voltada aos trabalhadores do SUAS no Estado do Amapá. O curso pretende 

oferecer aos técnicos um treinamento específico a fim de que possam trabalhar seu “olhar 

etnocêntrico” frente às particularidades dos povos e comunidades tradicionais, visando 

fornecer atendimento adequado e atenção especial à população atendida. 

A execução do projeto contou com o envolvimento dos técnicos da Coordenadoria de 

Formulação e Gestão de Políticas de Assistência Social, através dos setores da Gestão do 

Trabalho e Educação Permanente e do Núcleo de Monitoramento, com a Coordenação de 

Proteção Social, através dos setores da Proteção Social Básica e Especial. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 O projeto de qualificação refere-se à meta 6 (seis) do Pacto de Aprimoramento de 

Gestão, como prioridade 2 (dois) para aperfeiçoamento institucional e do Plano Estadual de 

Educação Permanente, este foi executado pela equipe técnica da Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente da SIMS. Na ocasião foram montadas comissões organizadoras e de 

apoio por servidores da SIMS, nivelamento de ideias e tomadas de decisões pertinentes ao 

evento. 

O evento realizou-se no dia 06 de julho de 2022, no auditório da Universidade Estadual 

do Amapá - UEAP, contou com a participação das seguintes autoridades na mesa de abertura: 

representando os municípios a senhora Cláudia Camões, Coordenadora de Política Social da 

Secretaria de Municipal de Assistência Social de Macapá – SEMAS, a senhora Gracy 

Andrade, Coordenadora da Coordenação de Formulação e Gestão da Política de Assistência 

Social – CFGPAS/SIMS, a Dra. Raimunda Kelly Silva, Pró-reitora da UEAP, a senhora 

Eclemilda Maciel, Secretária da Extraordinária de Políticas Indígenas – SEPI e a senhora Lena 

Gomes, Secretária de Inclusão e Mobilização Social – SIMS.  

Foram convidados as equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social 

– CRAS dos municípios Laranjal do Jarí, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca e Santana, para 

apresentar relatos de experiência no atendimento com Povos e Comunidades Tradicionais no 

SUAS em seus territórios. 

A formação organizara se em quatro (04) temáticas estruturante a luz da temática 

central “Povos e Comunidades Tradicionais no SUAS”, a primeira temática  “PCTs à luz do 

sistema jurídico: Tratados internacionais e legislação –brasileira” foi apresentada por 

Leone de Araújo Rocha, Antropólogo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária do Amapá – INCRA, o expositor é graduado em Ciências Sociais pela Universidade 

Federal do Amapá – UNIFAP, Especialista em Ciência Política pela Centro Universitário 

Internacional – UNINTER, Mestre em Estudos de Fronteiras pelo Programa de Pós graduação 
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em Estudos de Fronteiras PPGEF/UNIFAP, Pesquisador do Laboratório de Estudos 

Etnográficos e Antropologia do Direito – LAET/UNIFAP. 

A segunda palestra realizou se com a temática  “O Sistema Único de Assistência 

Social e a Caracterização de Povos e Comunidades Tradicionais”, proferida pela técnica 

Ainete Guedes, Socióloga da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, Professora de 

sociologia da educação básica na escola Elcy Lacerda (Seed/GEA), Mestre em educação pela 

Universidade Federal do Pará, Especialista em Gestão do SUAS pela Universidade da 

Amazônia (UNAMA), Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. 

 A temática “A proteção Social Básica no atendimento e acompanhamento das 

famílias de povos e comunidades tradicionais”, foi explanada pela técnica Jackeline Cruz, 

Assistente Social, da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, Especialista em Gestão do 

SUAS pela Universidade da Amazônia – UNAMA, Bacharel em serviço social pelo Instituto 

Macapaense Ensino Superior – IMES. 

 A última temática trabalhada “Cadastro Único para Programas Sociais: 

Cadastramento de grupos Populacionais Tradicionais e Específicos”, proferida pelo 

técnico Adelson Saraiva Brandão, Assistente Administrativo na Coordenação Estadual do 

Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil Atua mais nas ações educativas sobre a gestão do 

CadÚnico e Programa Auxílio Brasil na Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, Bacharel 

em Direito Advogado. 

 O evento contou com a apresentação de 02 (dois) grupos de Capoeira “Semente da 

Capoeira Regional” e “Capoeira da Resistência Amazonas” ambos do município de Macapá. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 A qualificação destinou se a trabalhadores do SUAS dos equipamentos CRAS e 

CREAS e equipe do Cadúnico com quantitativo de 56 (cinquenta e seis) vagas aos municípios 

do estado do Amapá, sendo 03 (três) para cada município, o envio do ofício convite deu-se 

por e-mail, na oportunidade encaminhado por link para inscrição individual. Além dos 

técnicos municipais do SUAS foram destinadas 40 (quarenta) vagas para público em geral 

(servidores da SIMS, estagiários, universitários). 

 Do total de vagas destinadas aos municípios do estado foram preenchidas 52 

(cinquenta e dois), pelos 16 (dezesseis) municípios, sendo que compareceram no evento 

conforme ficha de frequência 13 (treze) municípios, são eles Calçoene, Cutias, Itaubal, 

Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca, Porto Grande, Santana, Serra 

do Navio e Vitória do Jarí. Contamos com a participação de 02 (dois) conselheiros do 
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Conselho Estadual de Assistência Social e 30 (trinta) participantes do público em geral, 

totalizando 84 (oitenta e quatro) participantes. 

Através de formulário de inscrição podemos coletar informações e traçar o perfil dos 

participantes trabalhadores do SUAS municipais, abaixo apresentamos: 

Figura 1. Formação acadêmica 

 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022. 
 

Conforme o gráfico acima, o perfil acadêmico dos participantes demonstra que 51,9% 

detêm nível superior, 28,8% possui nível superior incompleto e 11,5% possui nível médio.  

 

Figura 2. Vínculo de trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022 

 

No que refere ao vínculo de trabalho na Política de Assistência Social dos municípios 

dos participantes da capacitação, a figura 2 demonstra que 42,3% dos participantes são 

nomeados (cargos), 25% contrato e 19,2% são servidores efetivos municipais. 

Figura 3. Tempo que atua na Política de Assistência Social 

 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022 
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Figura 4. Atuação na Política de Assistência Social 

 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022 

O gráfico acima demonstra que 44,2% dos participantes são trabalhadores dos Centros 

de Referência de Assistência Social - CRAS. 

 

Figura 5. Já participou de Capacitação com a temática “Povos e Comunidades Tradicionais 

no SUAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022 

A figura 5 aponta que 88,5% dos participantes nunca participaram de capacitações 

sobre nenhum segmento de povos e comunidades tradicionais. 

Logo, fica possível refletir que a grande maioria dos técnicos municipais, possui nível 

superior, atuam há mais de cinco (05) anos na Política de Assistência Social, atuam 

diretamente nos CRAS’s, no entanto não são servidores efetivos e não tem familiaridade com 

a temática proposta na formação.  

 

4. METODOLOGIA 

 A metodologia aplicada à formação deu-se por exposição oral, com apoio de slides 

para reflexão do tema abordado, dialogada com abertura de fala para o público com 

contribuições e dúvidas. Ao final da formação foi encaminhado para o e-mail dos participantes 
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link de questionário avaliações de reação. O evento foi presencial com carga horária 8 h (oito 

horas). 

 A equipe de apoio recepcionou os participantes de forma solícita e agradável, foram 

feitas fichas de frequência com os nomes dos participantes, para sua assinatura no 

credenciamento, onde ocorreu a entrega do material em uma pasta personalizada com a logo e 

tema do evento.  

O espaço destinado ao evento foi todo ornamentado com objetivo de explicitar traços 

culturais das comunidades tradicionais do estado, no que concerne a equipamentos eletrônicos 

e de multimídia foram todos emprestados pelos técnicos da SIMS e da UEAP. 

O lanche oferecido nos dois intervalos (manhã e tarde), seguiram os protocolos de 

saúde em virtude da pandemia da covid-19, dividido em kit individuais, contendo por 

sanduíche natural, salgadinho e fruta, acompanhado com garrafa de suco natural. 

Figura 6. Qualidade dos recursos logísticos e didáticos, 2022. 

 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022. 
 

 Na figura 6 (seis) destacamos a apresentações de powerpoint, carga horária, 

comunicação entre organização e cursista, organização do espaço e lanche, com conceito 

ótimo os participantes, no quesito pontualidade conceito bom. 

 Então, observamos que no que tange logística, metodologia e didática atingiram 

grande nível de aprovação, com relação a pontualidade obteve alcançado o desejável, pois 

tivera alguns atrasos. 

4.1. CONTEÚDO E À METODOLOGIA APLICADA POR PALESTRANTES  

No que está relacionado a conteúdo e metodologia utilizada pelos palestrantes realizou 

se avaliação da quatros temáticas desenvolvida na formação, bem como a facilidade de 

compreensão dos ouvintes, a troca de experiência e esclarecimentos e dúvidas, as figuras 

abaixo demonstram o resultado: 
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Figura 7. Conteúdo e metodologia aplicada na palestra “PCTs à luz do sistema jurídico: 

tratados internacionais e legislação brasileira” Palestrante: Leone Rocha – Antropólogo 

INCRA. 2022. 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022. 

Figura 8. Conteúdo e metodologia aplicada na palestra “O Sistema Único de Assistência 

Social e a Caracterização de Povos e Comunidade Tradicionais” Palestrante: Ainete Guedes 

– Socióloga SIMS. 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022. 

 

Figura 9. Conteúdo e metodologia aplicada na palestra “A Proteção Social Básica no 

Atendimento e Acompanhamento das Famílias das PCTs”. Palestrante: Jackeline Picanço 

Cruz – Assistente Social SIMS.2022. 

.  

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022. 
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As figuras 7, 8 e 9 acima, demonstram que a formação foi capaz de estimular o 

aprendizado dos participantes de forma a repercutir em suas habilidades profissionais. Os 

conteúdos apresentados reuniram informações de diferentes fontes e foram transmitidos de 

forma clara e coesa, os exemplos reais foram estratégias que oportunizaram aprender através 

das vivências das equipes, elucidando assim a troca de experiência. A metodologia adotada 

pelos palestrantes de exposição do conteúdo com abertura para esclarecimento, dúvidas e 

comentários, foi o ponto alto da capacitação. Todos os quesitos avaliados receberam o 

conceito ótimo.  

Figura 10. Atendimento a expectativa e aquisição de conhecimento. 

Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022. 

No que concerne aos temas trabalhados na formação, a figura 10 demonstra que a 

formação atendeu a expectativa do público com aquisição de conhecimento para subsidiar 

atuação no atendimento dos povos e comunidades tradicionais. 

Figura 11. Segurança em replicar o conteúdo da qualificação. 2022 

 
Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022. 

A figura 11 expressa o grau de segurança que o público da formação tem para 

reproduzir o conteúdo, sendo em uma escala de 0 a 10, onde 0 é ruim e 10 ótimo, obtivemos 

63,9% escolheram 9 e 10, no qual sentiam se seguros em repassar a capacitação para as 

equipes do seu município. 

 

5. ASPECTOS IMPORTANTE DO EVENTO PARA OS PARTICIPANTES  
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Abaixo constam relatos dos participantes quanto aos aspectos mais relevantes que a 

formação agregou em seus conhecimentos, e podemos observar que a grande maioria avaliou a 

troca de experiência entre os municípios como mais conceituado, outro aspecto demonstrado 

pelos participantes foi a aquisição de novos conhecimentos para atuação profissional. 

COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES 

“Troca de informações entre os municípios a respeito do tema e suas particularidades.” 

“Na primeira palestra foi abordado a legislação brasileira, onde tem diversos fatores 

fundamentais para o dia a dia do profissional que atua diretamente com os povos tradicionais.” 

“A preocupação entre a relação do serviço prestado pelos órgãos da assistência social e os 

Povos em sua totalidade” 

“O reconhecimento de direitos das comunidades tradicionais.” 

“Troca de experiências” 

“conhecimento sobre ao SUAS, Creas, Cras e as leis que amparam o nosso trabalho, assim 

como, aprender com as experiências, em campo, de outros colegas de trabalho.” 

“Informações sobre o cadastro único para a população e a forma de trabalho dos Cras da cidade.” 

“A visualização da dificuldade territorial para acesso a esses cidadãos” 

“Todos foram valiosos, trabalhar com as famílias de povos e comunidades tradicionais é 

necessários conhecer e respeitar suas particularidades para compreendemos sua importância 

em nossa sociedade.” 

“a troca de experiências entre os municípios e profissionais” 

“Aprendizagem e troca de conhecimentos.” 

“Aquisição de conhecimento durante a capacitação.” 

“Conhecer os serviços e atendimentos realizados aos povos indígenas.” 

“A apresentação dos municípios quanto as experiências no atendimento de Povos e 

Comunidades Tradicionais.” 

‘A partilha de conhecimentos e experiências quanto à assistência social aplicada” 

“Abordagem sobre os indígenas e suas especificidades” 

“Comunidades assistidas pelo poder público.” 

“Metodologia aplicada” 

“As palestras sobre o cad unico e sobre o sistema jurídico voltado a essa temática foram de suma 

importância para o entendimento dos povos tradicionais e da atuação de quem encontra-se na 

linha de frente.” 

“O conhecimento de quais são os povos tradicionais, e como atende -lós no CRAS” 

“Valiosos pois a visão dos povos tradicionais passa a ser transmitido por nós que capacitamos.” 

“A pauta sobre a Proteção básica demonstrou e deu ênfase aos aspectos positivos e negativos 

pra implementarmos de fato e de direito a Política da Assistência Social para esses Segmentos” 

“Acessibilidade aos povos e comunidades tradicionais do SUAS” 

“Enfatizar a necessidade de executar a política de assistência às vulnerabilidades das 

comunidades tradicionais.” 

 “Conhecer a realidade dos equipamentos socioassistenciais da rede” 

“Foi muito bom esclarecer algumas dúvidas” 
Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022 

6. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES  

Apresentamos abaixo as sugestões e comentários feitos pelos participantes, 

aproveitando o ensejo destacamos os mais mencionados como a solicitação de mais formações 

com temática de “Povos e Comunidade Tradicionais” com carga horária maior e participação 

deste público. Os participantes parabenizaram a Secretaria SIMS pela ótima formação e 
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recepção, por todo o aprendizado no evento, obtivemos algumas sugestões para  aprimorar as 

formações futuras.  

 

FALA DOS PARTICIPANTES 

“Como profissional da área da assistência, que tenha muito mais capacitações que abordem 

esse cotidiano de atendimentos a usuários do SUAS.” 

“Adorei a capacitação, foi muito produtiva. De fácil entendimento e interação” 

“As palestras foram ótimas. “ 

"Parabéns a toda equipe pela capacitação de sucesso e muita aprendizagem, adorei está 

presente!” 

“Só agradecimento ao ganho de conhecimento” 

“A minha sugestão é que todas as pessoas que trabalham com esse público participem dessas 

capacitações.” 

“Parabenizo toda equipe organizadora do evento, foi mega atenciosa, acolhedora e procuraram 

sempre priorizar a participação dos técnicos de equipamentos públicos. “Que tenhamos mais 

momentos como esse e com a mesma temática, tratando a especificidade de cada município.” 

“Que a capacitação comece no horário que foi marcado.” 

“Trabalhar pontualidade e didática” 

“Que esses eventos sejam mais divulgados, para que haja maior participação dos órgãos” 

“Excelente momento de aprendizado e interação com os palestrantes.” 

“Foi muito bom, espero q tenha sempre esses encontros para tirarmos experiência” 

“Gostaria de parabenizar toda a equipe da SIMS pela iniciativa, em um ano de assistência é a 

primeira capacitação que participo e foi de imenso conhecimento. Grata por tudo!” 

“Referente a legislação que ampara/inspira as políticas públicas voltadas ao público assistido 

pelo SUAS, que se dê mais ênfase à legislação nacional e estadual, bem como, que se discuta 

formas de avaliação e acompanhamento de resultados com o fim de se promover ajustes, metas 

e alcançar quem realmente precisa.” 

“Apresentação com maior visibilidade PowerPoint.” 

“Boa capacitação, foi excelente para nós tirarmos algumas dúvidas, creio que todos saíram mas 

preparados para atendermos famílias de povos e comunidades tradicionais, e entender a 

importância de levar os atendimentos até essas comunidades.” 

“Que o curso tenha mais carga horário e que venhamos com a proposta de um saber mais 

duradouros, que não venha ser somente um dia de palestra e sim que tenhamos outras 

capacitações explicando sobre a mesma.” 

“Acredito que equipe técnica da sims não se encontra preparada para realizar palestras, e as 

mesmas não têm o real conhecimento de quem atua diretamente na linha de frente com os povos 

e famílias tradicionais. Compreender e apresentar a teoria sem conhecer a prática se torna algo 

sem sentido e palestras sempre repetitivas. O importante é ter palestras e minicursos de quem 

atua e conhece profundamente a realidade e a prática.” 

“A questão de água era muito longe pra ir buscar” 

“A sugestão é que na próxima tenhamos mais povos tradicionais nos encontros e rodas de 

conversas” 

“Agradecer a possibilidade de participar desse momento ímpar. Sigamos na Caminhada” 

“A capacitação não atendeu às minhas expectativas. Como um tema tão profundo, 

provavelmente seria melhor uma capacitação com uma carga horária maior. Senti que as 

palestras foram superficiais em alguns temas, como a identificação e orientações sobre a cultura 

de alguns povos tradicionais, ou de realmente debater questões mais sensíveis que poderiam 

ser dúvidas dos técnicos no atendimento concreto. Por exemplo, como lidar com negligência ou 

abuso infantil entre povos tradicionais?” 

“Ótima capacitação, deveria ter mais relatos de experiências” 

“Mais cursos de qualificação para de equipe técnica” 

“A Capacitação poderia ter uma metodologia melhor, com dinâmicas e apresentação, para não 

ficar somente nas falas.” 
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“Próximo encontro estender aos técnicos do suas, não só coordenadores que mudam com mais 

frequência do cargo (estrategicamente). Apresentar dados sólidos das comunidades tradicionais, 

defini-las e traçar/explanar planos, programas e projetos a estas comunidades/localidades, o 

estado do Amapá, em sua costa amazônica carrega uma diversidade muito ampla de cultura, 

costumes e etc... comunidades distantes e esquecidas pelo poder público. Qual plano do estado 

para trabalhar com esses povos ?” 

“SERIA MUITO BOM SE TIVESSE SIDO 02 DIAS.” 

“Precisamos de capacitação Continuada direcionada ao tema e de abordagem direcionada mais 

para a questão de atuação técnica e menos teoria. A troca de experiências é muito interessante 

para uma capacitação direcionada para os profissionais que atuam diretamente na ponta.” 

“Que quando tiver outro evento dessa natureza, não esquecer de convidar os representantes 

dos indígenas e os quilombolas.” 

“Que as próximas capacitações foquem mais no objeto trabalhado, senti falta de membros das 

comunidades que vivem essa experiência dividida conosco.” 

“Que este trabalho seja contínuo com objetivo de gerar análise, diagnóstico e perspectiva de 

soluções/ redução dos problemas enfrentados pelas comunidades e povos tradicionais do 

Amapá.” 
Fonte: Elaborado pelo GTEP/AP, com base em aplicação de questionário, em 2022 

7. Conclusão 

Diante do exposto, avaliamos todo o processo de planejamento e execução da 

formação “Povos e Comunidade Tradicionais” como satisfatórios, podemos perceber que a 

metodologia aplicada obteve receptividade do público alvo, as temáticas abordadas foram bem 

trabalhadas pelos palestrantes e o espaço destinado ao evento foi adequado, ao final os 

municípios foram certificados pelo trabalho desenvolvido com povos e comunidade 

tradicionais. 

O destaque apontado pelos participantes deu se na apresentação do relato de 

experiências dos municípios no atendimento a povos e comunidades tradicionais, no qual os 

participantes puderam aprender através das vivências dos outros municípios, este momento 

foi de suma importância, percebemos que esta troca de vivência fortalece bastante a aquisição 

dos conteúdos. 

Por fim, a educação permanente traz sua centralidade nas práticas profissionais de 

reconhecimento dos saberes das equipes de trabalhadores do SUAS, com propositor de manter 

aberto um espaço de permanente reflexão entre teoria e prática, dentro e fora da estrutura de 

trabalho, visando a promoção de conhecimentos e atitudes engajadas em sintonia com o 

exercício profissional.  

Neste sentido a oferta de formação busca considerar as reais necessidades de 

aprimoramento conceitual, ético-político e metodológico, incorporando o contexto social em 

que as realidades territoriais são construídas, com o objetivo de aprimorar a Política de 

Educação Permanente, buscam retratar o compromisso coletivo de qualificar os serviços, 

programas socioassistenciais e controle social, a partir do fortalecimento do trabalho social na 

perspectiva de construção do protagonismo do usuário e da participação cidadã, esta é uma 
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missão árdua e desafiadora suscitar reflexões e questionamentos importante no 

desenvolvimento do pensamento crítico, da renovação do olhar e das práticas em relação às 

temáticas da assistência social. 
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