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Programação 
 
 

Data: 29 a 31 de julho de 2015 

Local: Setor Hoteleiro Sul, Quadra I, Bloco A. Hotel Nacional – Brasília – DF 

Organização: Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS / MDS 

 
 
Dia 29/07 (Quarta-Feira  -  Tarde) 
 
 
12:00 às 13:30 - Credenciamento 
 
 
13:30 às 14:30 – Mesa de Abertura 
 

Ministra Tereza Campello; Secretária Ieda Maria Nobre de Castro (SNAS/MDS); Secretária Paula Montagner 
(SAGI/MDS); Secretário Arnoldo de Campos (SESAN); Secretário Tiago Falcão (SESEP/MDS); Secretário Helmut 
Schwarzer; (SENARC/MDS); Conselheira Clátia Regina Vieira (CNAS); Secretário André Quintão (FONSEAS); 
(Secretária Vanda Anselmo Braga dos Santos (CONGEMAS) 

 
14:30 às 15:00 – Lanche de recepção, integração e confraternização  
 
15:00 às 18:00 -  Concepção, instrumentos e metodologias para o monitoramento do SUAS 

 Coordenação: Simone Assis (DBA/SNAS) 

 Palestrantes: Luís Otávio Farias (SNAS/MDS); Secretária Paula Montagner (SAGI/MDS); Maria Luiza Rizzotti (UEL) 

2h de explanação e 1h  de debate com a Plenária. 
 

 

Dia 30/07(Quinta-Feira -  Manhã) - Sessão Plenária 

 
9:00 às 12:30 -  Um retrato do SUAS 10 anos após sua criação: o que nos diz o Censo SUAS?  (Mesa 3) 

Coordenação: Denise Ratmann Colin (MPPR) 

 Apresentação: Luís Otávio Farias (DGSUAS/SNAS) 

 Debatedores: José Crus (SNAS/MDS); Ana Cleusa Mesquita (IPEA); Joaquina Barata Teixeira (UFPA) 
 

* A mesa objetiva analisar o desenvolvimento e o estágio atual do Sistema Único de Assistência Social identificando, bem como os 
avanços e os desafios na organização da gestão e na oferta de serviços e benefícios.  A partir da apresentação de um conjunto de dados, 
produzidos principalmente pelo Censo SUAS, espera-se oferecer um “retrato” que possa ser interpretado em perspectiva teórico-
conceitual pelos debatedores.  

 2h e 30min de explanação e 1h  de debate com a Plenária. 
 

12:30 às 14:00h– Almoço 
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Dia 30/07(Quinta-Feira -  Tarde) - Sessão Plenária 
 
14:00 às 16:00 – Dar visibilidade aos resultados na Assistência Social: um desafio a ser enfrentado (Mesa 4) 
 

 Coordenação: Maria José de Freitas (DBA/SNAS) 

 Palestrantes:  Aldaíza Sposati (PUC-SP) 

 Debatedora:   Ana Lígia Gomes 

* Objetiva pôr em discussão a suposta dificuldade de demonstrar os resultados da assistência social, especialmente no que se refere aos 
resultados obtidos pelos serviços socioassistenciais. Espera-se que os palestrantes, não se limitem a apontar as dificuldades existentes, 
mas sobretudo, que possam apontar caminhos e estratégias a serem trilhados para que possamos demonstrar e dar visibilidade aos 
resultados obtidos e a efetividade dos serviços. 

1h e 30 min de explanação  e 30min  de debate com a Plenária. 

 

 
16:00 às 16:15 - Intervalo para café 

 

Sessões Simultâneas 

As Sessões Simultâneas visam ampliar o escopo dos temas abordados no evento e propiciar maior participação do 
público nos debates. Após as exposições da mesa, abre-se a palavra para os demais participantes da Sessão, 
garantindo-se, pelo menos, uma hora para debates. 

 
 
16:15 às 18:45hs– Sessões Simultâneas – Mesas 5, 6, 7, 8 e 9 
 
Pensando estratégias de monitoramento e apoio técnico para a Proteção Social Básica (Mesa 5)  

 Coordenação: Camila Salvador Cipriano (DPSB/SNAS) 

 Apresentação: Liliane Neves (DPSB/SNAS) 

 Debatedores: Maria Helena Tavares (DPSB/SNAS); Heloísa Mesquita 

* Objetiva apresentar e discutir dados relativos aos CRAS e Centros de Convivência, com foco no Serviço de Proteção Integral às Famílias 
(PAIF) e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), caracterizando o cenário atual e identificando problemas e desafios 
a serem enfrentados. Espera-se que a explanação e o debate com os participantes gere uma reflexão propositiva acerca das estratégias de 
cooperação entre os entes visando o enfrentamento das dificuldades e o aprimoramento dos serviços prestados à população. 
 
Pensando estratégias de monitoramento e apoio técnico para a Proteção Especial de Média Complexidade (Mesa 6) 

 Coordenação: Luciana Vidal (DPSE/SNAS) 

 Apresentação: Thais Morais (DGSUAS /SNAS) 

 Debatedores: Telma Maranho (DPSE/SNAS); Maria do Rosário Correa de Salles Gomes (Unibam) 

* Objetiva apresentar e discutir dados relativos aos CREAS e Centros Pop, com foco nos Serviços de Proteção Especializada a Famílias e 
Indivíduos, Serviço de Medidas Socioeducativas e Serviço de Abordagem Social, caracterizando o cenário atual e identificando problemas 
e desafios a serem enfrentados. Espera-se que a explanação e o debate com os participantes gere uma reflexão propositiva acerca das 
estratégias de cooperação entre os entes visando o enfrentamento das dificuldades e o aprimoramento dos serviços prestados à 
população. 

 
Pensando estratégias de monitoramento e apoio técnico para a Proteção Especial de Alta Complexidade (Mesa 7) 

 Coordenação: Viviane Ferro (DGSUAS/SNAS) 

 Apresentação: Rodrigo Delgado (DPSE/SNAS) 

 Debatedores: Mariana Neris (DPSE/SNAS); Dayse Cesar Franco Bernardi (NECA), Denise Ratmann Colin (MPPR) 

* Objetiva apresentar e discutir dados das Unidades de Acolhimento pesquisadas no Censo SUAS, foco nos Serviços de Acolhimento 
destinados a crianças e adolescentes e nos Serviços de Acolhimento para pessoas em situação de Rua, caracterizando o cenário atual e 
identificando problemas e desafios a serem enfrentados. Espera-se que a explanação e o debate com os participantes gere uma reflexão 
propositiva acerca das estratégias de cooperação entre os entes visando o enfrentamento das dificuldades e o aprimoramento dos 
serviços prestados à população. 

 
O sentido dos Pactos de Aprimoramento e o papel do monitoramento (Mesa 8) 

 Coordenação: Ironi Camargo (DGSUAS/SNAS) 

 Apresentação: Hugo Nunes (DGSUAS/SNAS) 

 Debatedores: José Crus (DGSUAS/SNAS); Vanda Anselmo Braga dos Santos (CONGEMAS) 

* Objetiva discutir, com base na NOB 2012, o significado  e a efetividade  dos Pactos e a contribuição do monitoramento como processo 
elucidativo que orienta e subsidia os entes em suas atividades de planejamento, na definição de prioridades e de estratégias de 
cooperação, bem como nas  repactuações necessárias. 
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Bancos de Dados, Sistemas de Informações e Georeferenciamento na Assistência Social (Mesa 9) 

 Coordenação: Paulo Ricardo Carvalho de Oliveira (DTI/MDS) 

 Palestrantes: Caio Nakashima (SAGI/MDS) Joana Mostafa (SENARC/MDS); Frederico Palma (SNAS/MDS) 

* Objetiva apresentar e discutir os avanços ocorridos na produção de informações no campo da Assistência Social, trazendo uma reflexão 
sobre a potencialidade dos sistema s e bancos de dados existentes e dos recursos de georeferenciamento para aprimoramento das ações 
no SUAS. 

 

Dia 31/07(Sexta-Feira  -  Manhã) 

8:00 - Apresentação da metodologia das oficinas (Auditório Principal) 

 
Oficinas Simultâneas 

As Oficinas constituem um espaço para troca de experiências, discussão, construção de propostas entre os diversos 
participantes do Encontro.  Cada Oficina deve produzir um breve relatório com a problematização do tema e registro 
das sugestões e recomendações.  Os relatórios serão posteriormente disponibilizados ao conjunto dos participantes, 
junto como os demais materiais do evento.  
 
 
8:15 às 10:20hs - Oficinas simultâneas 
 

OFICINA 1: Experiências de cadastramento e atendimento da população em situação de rua. 
Coordenação: DPSE/SNAS e DECAU/SENARC 

OFICINA 2:  O aperfeiçoamento da integração entre serviços e benefícios 
Coordenação: DBA/SNAS e DECON/SENARC 

OFICINA 3: Organização de demandas e capacidades para Apoio Técnico 
Coordenação: DGSUAS 

OFICINA 4: O Monitoramento no campo da Segurança Alimentar 
Coordenação: SESAN/MDS 

OFICINA 5: Planejamento e implementação da Vigilância Socioassistencial 
Coordenação: DGSUAS 

OFICINA 6:  Territórios, Trabalho Social com Famílias e a Inclusão no Mundo do Trabalho 
Coordenação: SESEP/MDS e  SNAS/MDS 
    
 
10:40 às 12:45hs - Oficinas simultâneas 
 

OFICINA 7: Território e trabalho social com famílias no PAIF: uma conexão necessária. 
Coordenação: DPSB  

OFICINA 8: Experiências de implantação do Prontuário SUAS 
Coordenação: DGSUAS 

OFICINA 9: Estratégias de monitoramento e apoio técnico para as Ações Estratégicas do PETI 
Coordenação: DPSE 

OFICINA 10: Indicadores e estratégias para apoio aos Conselhos de Assistência Social 
Coordenação: CNAS 

OFICINA 11: Planejamento e implementação da Vigilância Socioassistencial 
Coordenação: DGSUAS 

OFICINA 12: Organização de demandas e capacidades para Apoio Técnico 
Coordenação: DGSUAS 
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Dia 31/07 (Sexta-Feira -  Tarde) - Sessão Plenária 
 
 
14:30 às 16:30 – A construção de uma agenda nacional para a Vigilância Socioassistencial. 

 Coordenação: Clarice Junges (SMAS – Londrina) 

 Palestrantes: Luís Otávio Farias (SNAS/MDS); Geórgia Menescal (SEAS/CE); Simone Ritta dos Santos (SMAS - Porto Alegre) 
 
1h e 30 min de explanação  e 30min  de debate com a Plenária. 

 
 
 
16:30 às 16:45 - Encerramento 
 
 
 
 
16:45hs – Café de confraternização e despedida 

 


