
 Governo do Estado do Amapá 
 Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS 

 Av. Rio Vila Nova, nº 06, Central - CEP: 68.900-000 - Macapá-AP 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
 PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO 

 SUAS -VIGÊNCIA 2020 - 2023 

 Macapá, junho de 2022 



 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social-SIMS 

 1 

 Governador do Estado do Amapá 

 Antônio Waldez Góes da Silva 

 Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS 

 Lena Cris�na Gomes Correia 

 Secretária Adjunta de Polí�cas de Assistência Social - SEAPAS 
 Sem nomeação até o momento 

 Secretária Adjunta de Apoio à Gestão - SAGE 

 Cleide Maria de Araújo Mendes 

 Coordenadora da Coordenadoria de Formulação e Gestão da Polí�ca de Assistência Social 
 – CFGPAS/SIMS 

 Gracy da Costa Andrade 

 Gerente Interina do Núcleo de Formulação de Polí�cas – NFP/CFGPAS/SIMS 

 Gracy da Costa Andrade 

 Macapá, junho de 2022 



 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social-SIMS 

 2 
 FICHA TÉCNICA: 

 Equipe Técnica responsável pela Gestão do Trabalho e Educação Permanente 

 Anderson da Silva Furtado 
 Ana Raimunda Gonçalves Cordeiro 
 Gilmara Helena Oliveira dos Passos 
 Gisele Helaine Jucá de Azevedo 
 Raquel Maués Lima Viana 

 Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUAS - NEEP/SUAS/AP 

 Alexandra Roberta Brito da Silva Barros 
 André da Silva Lopes 
 Gilmara Helena Oliveira dos Passos 
 Luciano Maia Bezerra 
 Séfora Alice Rôla do Carmo 
 Denise Maria Ribeiro dos Santos 
 Édico Renê de Carvalho 
 Flávio Neves Pinto 
 Danúbia Brasão Gonçalves 
 Maiara Caldas Chagas 
 Janete Tavares Nascimento 
 Marlene Barbosa dos Santos 
 Ta�ane Gemaque Rezende 
 Maria Hermínia Saraiva da Silva 
 Ana Raimunda Gonçalves Cordeiro 
 Raquel Maués Lima Viana 

 Técnicos Responsáveis pela Elaboração: 
 Raquel Maués Lima Viana 
 Gilmara Helena Oliveira dos Passos 
 Anderson da Silva Furtado 

 Macapá, junho de 2022 



 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social-SIMS 

 3 
 SUMÁRIO 

 1.  APRESENTAÇÃO………………………………………………………………………………………………………4 
 2.  OBJETIVOS DO PEEP/SUAS/AP …………………………………………………………………………….…6 
 3.  MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - 2020 -2021…………..7 
 5.  AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 2020 - 2021…………………………………………………………………….…9. 
 6.  PLANEJAMENTO PARA 2022 E 2023…………..………………………………………………………....15 
 7.  RECOMENDAÇÕES…………………………………………………………………………………………………20 
 8.  REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES…………………………………………………………………….23 
 9.  REFERÊNCIAS………………………………………………………………………………………………………...27 

 Macapá, junho de 2022 



 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social-SIMS 

 4 

 2.  APRESENTAÇÃO 

 Com  o  advento  da  Cons�tuição  Federal  e  consequentemente  com  a  Lei  nº  8.742  de 

 1993,  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  e  suas  atualizações,  a  Assistência  Social  foi 

 promovida  ao  status  de  polí�ca  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  �veram  sua  regulamentação  pela 

 Polí�ca  Nacional  de  Assistência  Social  (PNAS/2004)  e  também  pela  Norma  Operacional 

 Básica  do  SUAS  (NOB/SUAS/2005)  a  qual  foi  revogada  e  subs�tuída  pela  (NOB/SUAS/2012), 

 ganhando  dessa  forma  a  configuração  ins�tucional  de  um  sistema  descentralizado  e 

 par�cipa�vo  cons�tuído  de  órgãos  governamentais  e  de  en�dades  e  organizações  que 

 ofertam  à  população  serviços,  bene�cios,  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  a�vidades  ligadas  ao  planejamento  bem  como  a 

 operacionalização,  monitoramento,  avaliação  e  controle  social  requer  qualidade  dos 

 profissionais  que  atuam  nas  três  esferas  de  governo.  Nesse  sen�do,  a  Norma  Operacional 

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

 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  sistemá�ca  e  con�nuada,  sustentável, 

 par�cipa�va, nacionalizada, descentralizada e por fim  avaliada e monitorada  . 

 Macapá, junho de 2022 
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 Elaborado  em  2020,  o  Plano  Estadual  de  Educação  Permanente  -  PEEP/SUAS/AP 

 instrumento  de  gestão  para  o  planejamento  e  oferta  de  ações  de  educação  permanente,  a 

 serem  executadas  pelo  Estado  do  Amapá  no  período  2020  a  2023  foi  aprovado  pelo  CEAS 

 através  da  Resolução  Nº  009/2021  -  CEAS/AP,  publicada  no  DOE  Nº  7390  e  pactuado  na  CIB 

 através  da  Resolução  Nº  03  de  01  de  março  de  2021,  publicada  no  DOE  Nº  7.377  de  18  de 

 março  de  2021.  Ambas  as  resoluções  estabelecem  a  necessidade  do  PEEP  ser  avaliado  no 

 segundo  semestre  de  cada  ano  vigente,  devendo  ser  novamente  apreciado  e  deliberado 

 pelo CEAS/AP. 

 Ademais,  a  Nota  Técnica  nº  14/2021  do  Ministério  da  Cidadania/Secretaria  Nacional 

 de  Assistência  Social/Coordenação-Geral  de  Gestão  do  Trabalho  e  Educação  Permanente  - 

 Nota  Técnica  -  Orientação  para  elaboração  do  Plano  de  Capacitação  do  SUAS  ,  enfa�za  a 

 importância  de  existência,  avaliação  e  atualização  dos  Planos  de  Educação  Permanente 

 pelos entes federados. 

 Sendo  assim,  a  equipe  técnica  1  da  Secretaria  Estadual  da  Inclusão  e  Mobilização 

 Social  -  SIMS,  em  parceria  com  o  Núcleo  Estadual  de  Educação  Permanente  - 

 NUEP/SUAS/AP  2  apresentam  o  presente  relatório,  tendo  como  finalidade,  disponibilizar  os 

 resultados  alcançados  de  2020  a  2021  na  materialização  do  PEEP/SUAS/AP  bem  como  os 

 desafios  e  as  estratégias  necessárias  ao  aprimoramento  do  PEEP/SUAS/AP  para  o  segundo 

 semestre de 2022 e ano  2023. 

 2  Ins�tuído através da Portaria Nº 203/2017 - SIMS e publicado no DOE Nº 6562, de 13 de novembro de 2017. 

 1  Cabe esclarecer que em julho de 2019, o Órgão Gestor  Estadual, através da Coordenação de Formulação da 
 Polí�ca de Assistência Social - CFGPAS, designou servidores do quadro efe�vo para atuarem como equipe 
 responsável pelas a�vidades de Educação Permanente(vinculada ao Núcleo de Formulação da Polí�ca - NFP). 

 Macapá, junho de 2022 

https://docs.google.com/document/d/1uCnZB8f0VfLDw6E-nxnN8HVBVNnihjwC40URGSrn6pU/edit?usp=sharing


 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social-SIMS 

 6 
 2.  OBJETIVO DO PEEP/SUAS/AP 

 Nortear  e  estabelecer  as  ações  de  formação  e  qualificação  para  a  atuação  nas 

 funções  essenciais  do  SUAS,  de  gestão;  controle  social  e  provimento  de  serviços,  programas, 

 projetos  e  bene�cios,  no  período  de  2020  a  2023  no  Estado  do  Amapá,  tendo  como 

 obje�vos específicos: 

 ●  Ampliar  as  condições  de  acesso  às  informações  e  processos  de  formação  que 

 favoreçam a implementação do SUAS; 

 ●  Proporcionar  um  processo  de  atualização  e  renovação  con�nua  das  prá�cas  e 

 a�tudes  profissionais  das  equipes  de  trabalho  e  diferentes  agrupamentos,  gestão, 

 controle  social  e  provimentos  dos  serviços,  a  par�r  da  afirmação  de  valores  e 

 princípios e do contato com novos aportes. 

 ●  Propor  ações  para  o  enfrentamento  das  dificuldades  iden�ficadas  a  par�r  da  reflexão 

 sobre os processos de trabalho; 

 ●  Es�mular  a  par�cipação  e  o  protagonismo  dos  trabalhadores  na  construção  das 

 soluções de aprimoramento; 

 ●  Disseminar a produção de conhecimento e a troca de experiências. 

 Macapá, junho de 2022 
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 3.  MONITORAMENTO  DAS  AÇÕES  DE  EDUCAÇÃO  PERMANENTE  REFERENTE  A  2020  E 

 2021: 

 Considerando  que  o  PEEP/SUAS/AP  possui  a  vigência  de  2020  a  2023,  a  tabela  a 

 seguir  nos  mostra  quais  ações  estavam  previstas  para  2020  -  2021  e  quais  ações  foram 

 executadas  : 

 Nº  AÇÃO  META 
 PREVISTA 

 META 
 EXECUTADA 

 PERÍODO  CUSTO  STATUS 

 01  Polí�cas de Gênero e 
 abordagem às populações 
 tradicionais no campo da 
 Assistência Social. 

 80 
 Cer�ficações 

 Em 
 andamento 

 02  Seminário “Conceitos 
 Essenciais do SUAS”  - Sob 
 o Percurso Forma�vo: 
 Provimento dos Serviços e 
 Bene�cios 
 Socioassistenciais. 

 50 
 Cer�ficações 

 15 
 Servidores 
 Cer�ficados 

 24, 25 e 
 26/11/2021 

 R$ 324,90  Concluído 

 03  Interface do PETI na 
 Proteção Social 

 50 
 Cer�ficações 

 Paralizado 

 04  Aplica�vos da Rede SUAS: 
 RMA e Prontuário SUAS 

 50 
 Cer�ficações 

 Paralizado 

 05  Vigilância 
 Socioassistencial: 
 construção do diagnós�co 
 Socioterritorial. 

 100 
 Cer�ficações 

 Paralizado 

 06  Pacto de 
 Aprimoramento/PMAS 

 16 
 Municípios 

 Paralizado 

 07  Controle Social de Polí�cas 
 Públicas 

 150 
 Cer�ficações 

 Em 
 andamento 

 08  Atuação do Conselheiro  80 
 Cer�ficaçõe  s 

 Em 
 andamento 

 Macapá, junho de 2022 
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 Observa-se  que  das  ações  de  Educação  Permanente  previstas,  no  ano  de  2021  foi 

 realizado  o  Seminário  “Conceitos  Essenciais  do  SUAS”  sob  a  coordenação  da  CFGPAS  - 

 Coordenadoria  de  Formulação  da  Polí�ca  de  Assistência  Social  -  através  da  equipe  técnica  de 

 Educação  Permanente,  em  parceria  com  o  Núcleo  Estadual  de  Educação  Permanente  - 

 NUEP/SUAS/AP através dos seguintes instrumentos de registro: 

 ●  Projeto de Execução; 

 ●  Matriz pedagógica; 

 ●  Avaliação de Aprendizagem; 

 ●  Avaliação de Reação e 

 ●  Relatório Final (  Capacitação "Conceitos Essenciais  do SUAS"  ) 

 Macapá, junho de 2022 

https://docs.google.com/document/d/1MVWZsxdNVNFigYuXzoojE5xNE6OJtLwFxWL-6mPmeUQ/edit?usp=sharing
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 4.  AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 2020-2021: 

 O  Plano  Estadual  de  Educação  Permanente  do  SUAS  havia  estabelecido  para  os  anos 

 de  2020  e  2021  a  meta  de  08  capacitações  dentre  os  03  Percursos  Forma�vos  -  Gestão, 

 Serviços  e  Controle  Social.  Entretanto,  com  o  surgimento  da  Pandemia  da  COVID-19  o 

 Governo  do  Estado  do  Amapá  publicou  o  decreto  estadual  Nº  1538  de  18  de  abril  de  2020, 

 com  o  obje�vo  de  conter  o  avanço  do  contágio  da  doença,  o  colapso  do  sistema  de  saúde  e 

 as  taxas  de  mortalidade  da  população.  Ainda  nesse  sen�do,  outros  decretos  com  medidas 

 mais  restri�vas  foram  publicados  no  decorrer  do  ano  de  2020  resultando  na  mudança  na 

 ro�na  de  trabalho  dos  servidores  desta  SIMS,  os  quais  passaram  a  realizar  suas  a�vidades 

 laborais  em  regime  de  teletrabalho  como  forma  de  assegurar  a  con�nuidade  das  ações  da 

 gestão  do  SUAS,  no  entanto,  muitos  programas,  projetos  e  a�vidades  planejadas  e 

 programadas  para  o  ano  de  2020  não  puderam  ser  executadas  em  razão  do  distanciamento 

 social  imposto  pela  pandemia,  resultando  no  redimensionamento  das  capacitações 

 planejadas para o ano de 2021, resultando no seguinte panorama: 

 Macapá, junho de 2022 
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 Importante  salientar  que  obteve-se  esse  resultado  tanto  em  consequência  do 

 enfrentamento  da  Pandemia  da  COVID-19,  como  também  em  razão  do  posicionamento  do 

 Órgão  Gestor  Estadual  em  relação  a  oferta  de  capacitações  através  de  metodologias  EAD,  o 

 qual,  por  várias  vezes  presenciou  manifestações  por  parte  dos  técnicos  municipais  da 

 dificuldade de estabilidade no sinal de internet. 

 Nesse  sen�do,  a  equipe  responsável  pela  Educação  Permanente  compreende  as 

 dificuldades  enfrentadas  pelos  municípios,  porém  percebe  também  uma  barreira  a�tudinal 

 quanto  à  adesão  de  prá�cas  que  exijam  o  movimento  de  adaptação  ao  novo,  as  tecnologias 

 de  informação  e  comunicação  (TICs),  etc.  Percebe-se  até  mesmo  na  questão  dos  cer�ficados 

 digitais,  hoje  tão  u�lizados  em  várias  instâncias,  serem  evitados  pela  gestão  por  receio  de 

 não agradar os capacitados. 

 Macapá, junho de 2022 
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 No  entanto  é  necessário  ultrapassarmos  essas  barreiras  a�tudinais  e  estruturarmos 

 metodologias  alterna�vas,  inovadoras  que  não  deverão  subs�tuir  as  ações  de  capacitação 

 presenciais, porém  complementarão essas ações. 

 Nesse  sen�do,  podemos  citar  a  experiência  exitosa  de  outros  estados,  como  por 

 exemplo Mato Grosso , Ceará e Mato Grosso do Sul conforme acesso pelos seguintes  links: 

 ●  Desenvolvimento social SP  ;  Ceará  ;  Escola do SUAS MS  . 

 Diante  disso,  evidencia-se  a  importância  do  Órgão  Gestor  Estadual  garan�r  recursos 

 específicos  suficientes  para  estruturar  mecanismos  tecnológicos  para  se  implantar  e 

 implementar a Educação Permanente na modalidade EAD (Educação à Distância). 

 A  indispensabilidade  do  inves�mento  da  Gestão  em  múl�plas  formas  de  capacitação 

 está estabelecida na NOB-RH/SUAS: 

 8.  A  capacitação  no  âmbito  do  SUAS  deve  primar  pelo  inves�mento  em 

 múl�plas  formas  de  execução,  adotando  instrumentos  cria�vos  e  inovadores, 

 metodologias  que  favoreçam  a  troca  de  experiências  e  tecnologias  diversificadas 

 (exemplo:  ensino  a  distância,  vídeos  e  teleconferências,  elaboração  de  material 

 didá�co,  car�lhas,  entre  outros).  (NOB-RH/SUAS  -  “V  -DIRETRIZES  PARA  A  POLÍTICA 

 NACIONAL DE CAPACITAÇÃO” - pag. 42) 

 Diante  desse  cenário,  apenas  ao  final  de  2021  após  autorização  e  retomada  gradual 

 da  realização  de  eventos  corpora�vos,  técnicos,  cien�ficos,  culturais  e  sociais,  a  equipe  de 

 Educação  Permanente  elaborou  o  Projeto  “  Conceitos  Essenciais  do  SUAS”  que  foi 

 encaminhado  e  posteriormente  apreciado  pelo  Núcleo  Estadual  de  Educação  Permanente  - 

 NUEP/SUAS/AP durante a 3ª Reunião Ordinária no dia 19 de novembro de 2021. 

 A  execução  do  Projeto,  tendo  como  público  alvo  servidores  estaduais  de  nível 

 fundamental  e  médio,  atuantes  no  Órgão  Gestor  e  Unidades  de  Acolhimento  sob 

 Macapá, junho de 2022 

https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/canal-tecnico/para-profissionais/escola-de-desenvolvimento-social/
https://www.ceara.gov.br/2020/08/19/cursos-a-distancia-viabilizam-capacitacao-para-servidores-estaduais-durante-o-distanciamento-social/
http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaSuas
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 responsabilidade  do  Estado,  foi  realizada  no  município  de  Macapá,  na  Escola  de 

 Administração  Pública  do  Amapá  –  EAP  na  modalidade  presencial  sob  o  formato  de 

 seminário,  totalizando  uma  carga  horária  de  12  horas/aula,  distribuída  em  três  dias 

 consecu�vos, caracterizada como �po de capacitação  introdutória. 

 A  operacionalização  deu-se  por  meio  de  aulas  exposi�vas/dialogadas  e  do  uso  de 

 estratégias  pedagógicas  es�muladoras  da  reflexão  crí�ca  e  troca  de  experiências  entre  os 

 par�cipantes. 

 No  que  se  refere  à  avaliação,  foi  aplicada  dois  �pos  :  Avaliação  de  Aprendizagem, 

 com  intuito  de  verificar  a  ocorrência  de  diferença  entre  o  grau  de  assimilação  do  servidor 

 antes  e  depois  da  capacitação  e  Avaliação  de  Reação,  obje�vando  mensurar  o  grau  de 

 sa�sfação  dos  servidores  em  relação  aos  diversos  aspectos  do  evento,  como  o  conteúdo 

 programá�co, metodologia, carga horária, local e facilitadores. 

 Quanto  a  mobilização  e  inscrição,  foi  encaminhado  O�cio  Circular  para  todos  os 

 setores  do  órgão  Gestor  e  Unidades  de  Acolhimento  Estaduais  informando  das  vagas  e 

 solicitando  a  indicação  e  dados  dos  técnicos  interessados.  A  inscrição  foi  realizada  por  meio 

 do  preenchimento  de  Formulário  Google  Forms  encaminhado  através  dos  emails  e  rede 

 social  WhatsApp.  De  50  vagas  disponibilizadas,  apenas  17  trabalhadores  se  inscreveram,  e 

 dos  17,  apenas  15  par�ciparam  e  foram  cer�ficados  conforme  podemos  analisar  no  gráfico 

 abaixo: 

 Macapá, junho de 2022 
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 Observa-se  que  apenas  30%  das  vagas  disponibilizadas  foram  preenchidas.  Diante 

 dessa  situação,  a  gerente  do  Núcleo  de  Formulação  da  Polí�ca,  na  ocasião,  sra  Maisa 

 Ferreira  e  Ferreira  ,  juntamente  com  a  técnica  Raquel  Viana  percorreram  todos  os  setores  da 

 Secretaria  na  tenta�va  de  reforçar  a  importância  da  par�cipação  dos  técnicos  no  referido 

 evento,  porém  na  maioria  dos  casos,  os  gerentes  dos  núcleos  informaram  que  não  havia 

 possibilidade  de  liberação  dos  técnicos  por  diversos  mo�vos,  como  por  exemplo,  aumento 

 no  volume  de  trabalho,  fechamento  da  sala  caso  houvesse  a  liberação  do  único  servidor 

 presente naquele período, ou viagem da equipe. 

 A  referida  situação  demonstra  a  necessidade  de  refle�rmos  sobre  o  seguinte 

 comentário da   NOB-RH/SUAS ANOTADA E COMENTADA: 

 Macapá, junho de 2022 
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 2.  Os  Gestores  Municipais  deverão  liberar  os  técnicos  para  par�ciparem  da 

 capacitação  sem  prejuízo  dos  recebimentos  e  com  as  despesas  correspondentes  de 

 par�cipação de acordo com o Plano de Capacitação. 

 Uma  das  responsabilidades  compar�lhadas  entre  o  governo 

 federal,  estadual,  municipal  e  do  Distrito  Federal  é  a  liberação  dos  seus 

 trabalhadores  para  par�cipação  em  processos  forma�vos,  garan�ndo  a 

 sistema�zação  do  conhecimento  produzido  no  trabalho  social. 

 (NOB-RH/SUAS  ANOTADA  E  COMENTADA  -  “V  -DIRETRIZES  PARA  A  POLÍTICA 

 NACIONAL DE CAPACITAÇÃO” - pag. 39) 

 Evidencia-se  mais  ainda  a  importância  do  Órgão  Gestor,  através  dos  Coordenadores  e 

 Gerentes,  apoiar  e  garan�r  a  par�cipação  dos  trabalhadores  nas  diversas  ações  de  Educação 

 Permanente,  quando  refle�mos  sobre  a  responsabilidade  do  Estado  em  relação  aos  Municípios 

 estabelecidas pela Norma Operacional Básica do SUAS - NOB SUAS/2012 em seu Art.15: 

 VII-  apoiar  técnica  e  financeiramente  os  Municípios  na  implantação  e  na 

 organização dos serviços, programas, projetos e bene�cios socioassistenciais; 

 VIII-  apoiar  técnica  e  financeiramente  os  Municípios  para  a  implantação  e 

 gestão  do  SUAS,  Cadastro  Único  e  Programa  Bolsa  Família;  (  atualmente  Programa 

 Auxílio Brasil - PAB  ). 

 XIII  -  ins�tuir  ações  preven�vas  e  proa�vas  de  acompanhamento  aos 

 Municípios  no  cumprimento  das  norma�vas  do  SUAS,  para  o  aprimoramento  da 

 gestão,  dos  serviços,  programas,  projetos  e  bene�cios  socioassistenciais  pactuados 

 nacionalmente; 

 Isto  posto,  torna-se  essencial  que  os  setores  do  Órgão  Gestor  Estadual  possuam 

 processos  de  trabalho  estruturados  e  organizados  de  acordo  com  as  norma�vas  e  diretrizes 

 do  SUAS,  e  para  isso,  torna-se  imprescindível  que  seja  garan�da  a  oferta  e  o  acesso  a 

 capacitações  e  formações,  além  do  esforço  de  todos  (gestores,  coordenadores,  gerentes  e 

 técnicos)  em  ins�tuir  a  cultura  de  educação  permanente  através  da  adoção  de  espaços 
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 forma�vos  no  co�diano  laboral.  Esse  é  o  único  caminho  para  instrumentalizar  os  atores  do 

 SUAS  na  aquisição  de  novos  conhecimentos,  habilidades  e  a�tudes  adequadas  às 

 qualificações profissionais requeridas pelo SUAS. 

 5.  PLANEJAMENTO PARA 2022 E 2023 

 Para  os  anos  de  2022  e  2023  o  Plano  Estadual  de  Educação  Permanente  estabeleceu 

 a  meta  de  09  capacitações  dentre  os  03  Percursos  Forma�vos  -  Gestão,  Serviços  e  Controle 

 Social conforme tabela abaixo: 

 Nº  AÇÃO  META PREVISTA 

 01  Trabalho Social com famílias no âmbito do PAIF e 
 PAEFI 

 100 Cer�ficações 

 02  Ar�culação Sistema de Jus�ça, construção de 
 protocolos e fluxo de atendimento 

 50 Cer�ficações 

 03  Metodologia Serviço de Acolhimento  50 Cer�ficações 

 04  Acompanhamento das Medidas Socioeduca�vas 
 de Meio Aberto. 

 10 Municípios 

 05  Aplica�vos da Rede SUAS: CNAS e CADSUAS  50 Cer�ficações 

 06  Atuação profissional 
 no CRAS e CREAS 

 16 Municípios 

 07  Gestão do trabalho  50 Cer�ficações 

 08  Atualização e revisão do 
 do Regimento Interno  (Conselhos) 

 50 Cer�ficações 

 09  Gestão Orçamentária e 
 Financeira do SUAS(Conselhos) 

 80 Cer�ficações 

 Dentre  as  capacitações  supracitadas,  a  SIMS,  através  da  equipe  de  Educação 

 Permanente,  com  a  contribuição  do  Núcleo  Estadual  de  Educação  Permanente  - 

 NUEP/SUAS/AP  pretende  priorizar  o  Percurso  Controle  Social  para  o  segundo  semestre  de 

 Macapá, junho de 2022 
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 2022,  haja  vista  que  já  havia  sido  pactuada  Capacitação  des�nada  aos  conselheiros  Estaduais 

 e  Municipais,  através  da  Resolução  CIB/AP  Nº  16,  de  18  de  novembro  de  2019  e 

 considerando  o  OFÍCIO  No  310106.0076.2848.0073/2022  GAB  -  CEAS,  o  qual,  solicita 

 capacitação des�nada ao Controle Social. 

 Quanto  às  demais  metas  estabelecidas,  faz-se  necessário  por  parte  dos  atores 

 envolvidos  no  processo  de  elaboração  e  execução  da  Educação  Permanente,  a  análise  e  o 

 redimensionamento  das  capacitações  estabelecidas,  ou  seja,  a  atualização  do  PEEP/SUAS/AP, 

 levando  em  consideração  as  mudanças  no  contexto  social  estabelecidas  pós  Pandemia  e  a 

 disponibilização  de  Diagnós�co  de  Necessidade  de  Capacitação  mais  atualizado,  através  dos 

 seguintes instrumentos: 

 ●  Relatórios  de  Monitoramento  e  Avaliação  dos  Equipamentos 

 Socioassistenciais,  Rede  Privada  e  Programas  Estaduais,  disponibilizado  pelo 

 Núcleo de Monitoramento e Avaliação -  NMA/SIMS; 

 ●  Relatórios  de  Acompanhamento  dos  Equipamentos  Socioassistenciais 

 disponibilizados  pelos  Núcleos  Estaduais  de  Proteção  Básica  e  Proteção 

 Especial; 

 ●  Censo SUAS; 

 ●  Pesquisa  de  Necessidades  de  Capacitação,  des�nada  aos  Conselheiros  e 

 Secretários  Execu�vos  -  Diagnós�co  Conselheiros  e  Secretários  Execu�vos  ; 

 Trabalhadores  Municipais  -  Diagnós�co  Trabalhadores  Municipais  e 

 Trabalhadores  Estaduais  e  En�dades  não  Governamentais  -  Diagnós�co 

 Trabalhadores Estaduais e En�dades não Governamentais  . 

 Ainda,  no  que  diz  respeito  ao  processo  de  atualização  do  PEEP/SUAS/AP,  ressalta-se 

 como  documento  norteador,  a  Nota  Técnica  nº  14/2021  -  Orientações  para  elaboração  do 

 Plano  de  Capacitação  do  SUAS  -  pois  ele  traz  observações  essenciais  para  subsidiar  a 

 Macapá, junho de 2022 
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 definição  de  quais  ações  de  capacitação  permanecerão  como  metas  para  2023,  dentre  as 

 recomendações, podemos destacar: 

 ➢  “No  movimento  de  definição  das  Ações  de  Formação  …  devem  ser  observados  os 

 cursos  ofertados  pela  SNAS,  SAGI,  programas  ins�tuídos  pelo  Ministério  da  Cidadania 

 e cursos de oferta própria do Estado, DF e município”. 

 Nesse  sen�do,  o  Portal  Capacitação  Cidadania  é  um  espaço  virtual  de  aprendizagem. 

 Nele,  são  oferecidos  Cursos,  Trilhas  e  REDs  (Recurso  Educacional  Digital)  à  distância,  voltados 

 especialmente  para  técnicos,  gestores  e  profissionais  das  diversas  áreas  de  atuação  do  SUAS. 

 Atualmente o Portal disponibiliza 45 cursos, dentre eles: 

 Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  Crianças  de  zero  a 

 seis anos; 

 Serviço  de  Proteção  Social  Básica  no  Domicílio  para  Pessoas  com  Deficiência  e 

 Pessoas Idosas; 

 Planejamento e Orçamento Governamentais; 

 Data  Literacy:  Como  Ler,  Entender,  Criar  e  Comunicar  Dados  como 

 Informação; 

 Controle Social; 

 Os  Conselhos  de  Assistência  Social  e  os  Bene�cios  Socioassistenciais  e  de 

 Transferência de Renda; 

 Atenção  no  SUAS  a  Crianças  e  Adolescentes  Ví�mas  ou  Testemunhas  de 

 Violência; 

 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

 Elaboração do Plano de Educação Permanente do SUAS (PEP-SUAS); 

 Proteção  Social  no  SUAS  à  Indivíduos  e  Famílias  em  Situação  de  Violência  e 

 outras Violações de Direitos: Fortalecimento da Rede Socioassistencial; 

 Macapá, junho de 2022 
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 Medidas Socioeduca�vas em Meio Aberto. 

 ➢  Fruir-se  dos  cursos  ofertados  pelo  Programa  Nacional  de  Capacitação  do  SUAS  - 

 CapacitaSUAS  ins�tuído  pela  Resolução  CNAS  nº  8/2012,  alterada  pela  Resolução 

 CNAS  nº  15/2017,  que  estabelece  entre  os  obje�vos  do  programa:  “Contribuir  com  o 

 aprimoramento  das  funções,  capacidades  e  competências  das  funções  de  gestão;  do 

 provimento  de  serviços,  programas,  projetos  e  bene�cios  socioassistenciais  e  da 

 transferência  de  renda;  e  do  exercício  do  controle  social,  por  meio  do  apoio  aos 

 estados  e ao Distrito Federal  na execução dos seus  Planos de Capacitação  do SUAS. 

 Importante  destacar  que  o  Estado  do  Amapá  firmou  Termo  de  Aceite  apenas 

 referente  ao  exercício  do  ano  de  2012,  onde  foram  pactuadas  250  vagas  e  executadas  366 

 vagas,  ou  seja,  146%  da  meta  cumprida.  Atualmente  o  Programa  CapacitaSUAS  não 

 disponibiliza  Termo  de  Aceite,  porém  está  sendo  pauta  de  discussão  no  âmbito  da  Comissão 

 Intergestores  Tripar�te  -  CIT,  cujo  obje�vo  é  fomentar  novas  edições  do  referido  Programa. 

 ➢  Iden�ficar  os  recursos  disponíveis  para  as  ações  de  Educação  Permanente  conforme 

 preconizado pelos seguintes  pontos: 

 4-  Diagnós�co  do  status  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  no 

 território: 

 “Considerando  o  território,  o  gestor  e  sua  equipe  devem  analisar  as 

 condições  internas  existentes  e  disponíveis  no  órgão  gestor,  tais  como: 

 recursos humanos,  financeiros  e materiais e outros  insumos. …” 

 7- Definição das Ações de Educação Permanente: 

 Macapá, junho de 2022 



 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social-SIMS 

 19 
 “...Nesse  sen�do,  deve-se  atentar  para  as  condições  polí�cas,  técnicas, 

 financeiras  ,  recursos  materiais  e  humanos  disponíveis  e  que  podem  ser 

 mobilizados para execução do plano…” 

 Ressalta-se  que  a  iden�ficação  dos  recursos,  principalmente  o  financeiro,  é  essencial, 

 pois  permite  iden�ficar  o  que  sustentará  as  ações  de  educação  permanente  e  a  definição  de 

 quais necessidades serão priorizadas. 

 Diante  do  desafio  de  atualizar  e  executar  o  Plano  Estadual  de  Educação  Permanente, 

 o  Órgão  Gestor  contou  finalmente  com  a  aprovação  e  sanção  da  Lei  Ordinária  Nº  2.649  de  02 

 de  abril  de  2022,  que  dispõe  sobre  a  Polí�ca  Estadual  de  Assistência  Social  no  Estado  do 

 Amapá  -  SUAS/AP  e  dá  outras  providências.  Nesse  sen�do,  o  estado  amapaense  deu  um 

 passo  crucial  que  certamente  contribuirá  com  a  organização  e  estruturação  do  Órgão  Gestor 

 de  acordo  com  as  norma�vas  do  SUAS,  haja  vista  que  a  contar  da  publicação  da  Lei,  o  poder 

 execu�vo  estadual  terá  o  prazo  de  até  24  meses  para  ex�nguir  a  Secretaria  de  Estado  da 

 Inclusão  e  Mobilização  Social  -  SIMS,  adequando  sua  estrutura  remanescente  para  a 

 implantação  e  criação  da  Secretaria  de  Estado  de  Assistência  Social  -  SEAS,  obedecendo  às 

 diretrizes  es�puladas  na  LOAS,  resoluções  per�nentes  ao  Conselho  Nacional  de  Assistência 

 Social e aos princípios estaduais para a Polí�ca de Assistência Social. 

 Destaca-se  nesse  processo  de  adequação,  a  estruturação  e  implementação  da 

 Gestão  do  Trabalho  e  Educação  Permanente  em  Assistência  Social.  Até  então,  as  ações  de 

 Educação  Permanente  eram  executadas  por  equipe  ligada  ao  Núcleo  de  Formulação  da 

 Polí�ca  -  NFP,  no  entanto,  considerando  que  a  estruturação  da  SEAS  é  Direito  Líquido  e 

 Certo,  esta  mesma  equipe  passou  a  ser  denominada  Equipe  da  Gestão  do  Trabalho  e 

 Educação Permanente - GTEP/SUAS/AP. 

 Sendo  assim,  após  análise  do  PEEP/SUAS/AP  referente  às  ações  de  capacitação 

 durante  os  anos  2020  e  2021,  a  equipe  GTEP/SUAS/AP  em  parceria  com  o  Núcleo  Estadual 
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 de  Educação  Permanente  -  NUEP/SUAS/AP  estabelecem  as  seguintes  recomendações  para  as 

 ações de Educação Permanente referentes a  2023: 

 7.  RECOMENDAÇÕES: 

 ❖  Quanto ao processo de atualização do PEEP/SUAS/AP : 

 ➢  Que  no  momento  do  redimensionamento  da  escolha  de  capacitações, 

 os  responsáveis  levem  em  consideração  os  cursos  ofertados  pela 

 SNAS,  SAGI,  programas  ins�tuídos  pelo  Ministério  da  Cidadania, 

 principalmente  os  ofertados  no  Portal  Capacitação  Cidadania,  bem 

 como  do  CapacitaSUAS  caso  ocorra  novas  edições  do  referido 

 Programa; 

 ➢  Que  a  equipe  GTEP/SIMS  e  o  Colegiado  NUEP/SUAS/AP  tenham  acesso 

 a  informações  quanto  ao  valor  orçamentário  e  financeiro  des�nado  às 

 ações  de  Educação  Permanente,  incluindo  esclarecimento  quanto  a 

 u�lização  dos  recursos  do  IGD-  SUAS  e  IGD-  PAB  nas  ações  de 

 capacitação e formação. 

 ❖  Quanto às ações de Capacitação e Formação: 

 ➢  Que  o  Órgão  Gestor  Estadual,  através  de  suas  Coordenações  e 

 Gerências,  garanta  a  liberação  dos  seus  trabalhadores  para 

 par�cipação em processos forma�vos; 

 ➢  Que  o  Órgão  Gestor  Estadual  garanta  recursos  específicos  suficientes 

 para  estruturar  mecanismos  tecnológicos  para  se  implantar  e 

 implementar  a  Educação  Permanente  na  modalidade  EAD  (Educação 

 à Distância), por meio de: 
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 ■  Contratação  de aplica�vo de videoconferência; 

 ■  Criação  de  uma  seção  no  site  da  SIMS  denominada  Educação 

 Permanente  com  informações  afins  e  com  a  disponibilização  de 

 link  que  direcione  o  público  ao  blog  da  Gestão  do  Trabalho  e 

 Educação Permanente. 

 ■  Autorização  e  ar�culação  de  abertura  de  um  canal  no  youtube 

 a  ser  administrado  pela  equipe  de  Comunicação  da  SIMS  para 

 disponibilização  das  capacitações  executadas,  contemplando 

 assim um maior número de trabalhadores. 

 ■  Estruturação  da  equipe  de  comunicação  da  Secretaria  (SIMS) 

 para  realização  de  Podcast  como  mecanismo  de  espaço 

 forma�vo,  através  da  aquisição  de  materiais  específicos  para 

 esse fim. 

 Reconhece-se  que  os  desafios  para  implementar  ações  de  Educação  Permanente  são 

 muitos,  principalmente  no  que  se  refere  a  u�lização  de  tecnologias  de  informação  e 

 comunicação  como  metodologias  complementares  a  capacitação  tradicional;  a  garan�a  e 

 iden�ficação  de  recursos  des�nados  a  ações  de  capacitação;  a  implementação  da  cultura  de 

 educação permanente, através da adoção de espaços forma�vos no co�diano laboral; 

 citando  apenas  alguns,  porém  todos  os  envolvidos  nesse  processo  estão  confiantes  que,  com 

 a  adoção  dessas  recomendações  pelo  Órgão  Gestor  e  demais  atores,  o  segundo  semestre  de 

 2022  e  o  ano  de  2023  marcarão  a  trajetória  da  Educação  Permanente  do  SUAS  no  Estado  do 

 Amapá,  através  de  ações  que  valorizem  e  qualifiquem  os  trabalhadores,  pois  essa  é  a 

 estratégia  mais  eficiente  para  a  consolidação  do  SUAS  e  ampliação  dos  direitos  de  todos  os 

 atores dessa Polí�ca tão importante para a jus�ça e  bem estar social. 

 Macapá, junho de 2022 
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 20.  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 ●  CAPACITAÇÃO “CONCEITOS ESSENCIAIS DO SUAS” 

 Momento da Apresentação dos  Cursistas - 24/11/2021 
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 Momento da realização da Avaliação de Aprendizagem  24/011/2021 

 Entrega dos Cer�ficados  aos Facilitadores - 26/11/2021 

 Macapá, junho de 2022 
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 CURSISTAS, FACILITADORAS DO CURSO E EQUIPE  NFP/GTEP/CFGPAS/SIMS - 26/11/2021 

 Macapá, junho de 2022 
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 Momento da Cer�ficação dos Cursistas - 26/11/2021 
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 ●  Reuniões  do Núcleo Estadual de Educação Permanente - NEEP/SUAS/AP 

 Em 28/01/2021 

 Em 16/11/2021 
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