
Desafio do projeto 
CapacitaSUAS na Amazônia 
Ocidental: primeira experiência 
no Estado do Acre

Carmem dos Santos Caldeira

Claudia De Paoli
Maria Cristina Duarte de Oliveira

desenvolvimento
social

TExTOS SObrE EDUCAçãO pErmAnEnTE pArA O

03



desenvolvimento



desenvolvimento
social

TExTOS SObrE EDUCAçãO pErmAnEnTE pArA O

Carmem dos Santos Caldeira

Claudia De Paoli
Maria Cristina Duarte de Oliveira

Desafio do projeto 
CapacitaSUAS na Amazônia 
Ocidental: primeira experiência 
no Estado do Acre





ApresentAção
A série Textos sobre Educação Permanente para o Desenvolvimento Social visa 

disseminar relatos de experiências, estudos de casos, metodologias e estudos 

analíticos relacionados ao planejamento, implementação, monitoramento e 

avaliação de ações de educação permanente  no âmbito das políticas de de-

senvolvimento social e combate à fome.

Trata-se de publicação por meio da qual se pretende estimular o conjunto de 

sujeitos envolvidos em ações de formação, capacitação, educação permanente 

e gestão do trabalho no contexto das diferentes políticas de desenvolvimento 

social e combate à fome, nas três esferas federativas, a sistematizar e compar-

tilhar experiências, conhecimentos, saberes e metodologias oriundas do fértil 

campo do pensar e do fazer pedagógico destinado à qualificação dos trabalha-

dores, gestores e conselheiros que atuam no campo dessas políticas públicas.

Acredita-se que a sistematização, o compartilhamento e a disseminação de tais 

experiências, conhecimentos, saberes e metodologias servirá de importante 

meio de aprendizado coletivo e implicará em ganho de qualificação para o con-

junto dos sujeitos envolvidos.
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resUmo 
 

O presente artigo tem como objetivo registrar o processo de planejamento, 

execução e avaliação do CapacitaSUAS no estado do Acre. A equipe de 

gestão estadual foi responsável pela execução e conclusão da primeira 

etapa, fase que constitui o início do Programa de formação continuada, na 

perspectiva do aprimoramento e da qualificação da gestão, do controle social 

e do atendimento à população, demandada pelos próprios trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Pretendeu-se observar e analisar 

os aspectos favoráveis dessa ação e da troca de saberes na construção 

do aprendizado relativo à prática dos trabalhadores do SUAS, no Acre. A 

metodologia deste trabalho foi norteada pela experiência da execução da 

primeira etapa do Programa e pela pesquisa exploratória documental, a partir 

dos materiais elaborados pela equipe responsável da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social do Acre (SEDS), pela Instituição de Ensino Superior 

(IES) e pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS). 

Os resultados demonstram valores do esforço compartilhado nas três 

esferas, federal, estadual e municipal; bem como ações proativas diante da 

postura, missão e objetivo de cada ente para alcançar um nível de excelência 

na qualidade dos serviços socioassitenciais preconizados no conjunto de 

instrumentos legais já existentes. Na análise dos dados, foi possível verificar 

as realizações e conceitos positivos que o curso obteve nesta primeira etapa. 

Palavras-chave: Desafio; CapacitaSuas; Formação; Acre. 
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IntroDUção
O estado do Acre, situado na Região Norte do Brasil e Sudeste da Amazônia Oci-

dental, limita-se ao norte com o estado do Amazonas, a leste com o estado de 

Rondônia e com a Bolívia, e ao sul e oeste com o Peru; possuindo uma extensão 

territorial de 164.123.040 km2, banhada pelos principais rios: Juruá, Xapuri, 

Purus, Tarauacá, Muru, Envirá e Acre. Os municípios Epitaciolândia e Brasileia 

fazem fronteira com a Bolívia. Integrado pela Estrada do Oceano Pacífico, está 

o município de Assis Brasil, na fronteira com Bolívia e Peru, conforme visualiza-

mos no Mapa 1.

MAPA 1- DIvIsão terrItorIAl Do estADo Do ACre 

Fonte: AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO ACRE 4

	  

Este estado possui o total de vinte e dois municípios, incluindo sua capital, 

Rio Branco, considerada de grande porte5. Os municípios Santa Rosa do Purus, 

Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter são os mais isolados – durante o 

período das cheias o acesso é por via área ou fluvial.

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

julho de 2014 a população estimada deste estado totalizava 790.101 mil ha-

bitantes, sendo que 502.246 mil estão cadastrados no CadÚnico6, instrumento 

de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas as famílias de 

baixa renda existentes no País para fins de inclusão em programas de Assistên-

cia Social e redistribuição de renda, totalizando, assim, 63,6% desta população 

incluídas no Cadastro Único. Em consonância com esta realidade, a primeira 

etapa do CapacitaSUAS visa:

a. garantir oferta de formação permanente para qualificar profissionais do 

SUAS no provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais;

b. capacitar técnicos e gestores do SUAS para a implementação das ações dos 

Planos Estratégicos do governo brasileiro;

c. induzir o compromisso e responsabilidade do pacto federativo do SUAS 

com a Educação Permanente junto às Secretarias Estaduais e do Distrito 

Federal; 

d. aprimorar a gestão do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos Municí-

pios.7

4 Informações disponíveis em: 
<http://agencia.ac.gov.br/rio20/
index.php/component/content/
article/5->.

5 Município de grande porte 
com população entre 100.001 a 
900.000 habitantes.

6 Criado pelo Decreto n. 9.364, de 
24 de outubro de 2001.

7 MDS, 2014.



9

Isso em especial nos trouxe experiências para o aprimoramento das ações que 

virão na segunda etapa do Programa. Desta forma, este artigo justifica-se pelo 

desejo de disseminar as experiências e o aprendizado profissional vivenciados 

no compartilhamento das ações entre as três esferas de Poder e executadas 

nos padrões do serviço público, sendo motivados para discorrer sobre o tema a 

partir do comprometimento com as atribuições da equipe estadual em simetria 

com as diretrizes da coordenação nacional da Gestão do Trabalho do SUAS. 

estrAtégIAs e DesAfIos pArA 
exeCUção Do projeto
No limiar de 2012, iniciou-se o envolvimento da Secretaria de Estado de De-

senvolvimento Social (SEDS) com o Programa Nacional CapacitaSUAS,  sempre 

pautado nas diretrizes do Sistema Único de Assistência Social SUAS, focado nos 

objetivos do Programa, sem perder de vista os valores da formação continuada 

como o investimento nos trabalhadores e na qualidade dos serviços socioassis-

tenciais ofertados. 

Em novembro do mesmo ano, a equipe estadual já tinha recebido o material 

impresso, com livros e cadernos, enviado pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS) para distribuir aos alunos. Nesse período, também foram inicia-

das as discussões para elaboração do Termo de Referência (TR), instrumento 

para construção dos arranjos de implementação dos cursos ofertados que tem 

por objetivo definir os parâmetros de participação a serem apresentados nas 

instâncias de pactuação. O TR foi elaborado por uma equipe de técnicos da 

SEDS, comissão que esteve à frente dessa construção inicial, considerando 

que nesse período ainda não havia sido instituído o Departamento da Gestão 

do SUAS (DGSUAS) na secretaria em questão. Paralelo a esse processo, pro-

movemos encontros com técnicos desta Secretaria Estadual e do Conselho 

Estadual de Assistência Social (CEAS) para discutir como seria realizada a dis-

tribuição de vagas nos módulos dos cursos entre os trabalhadores do SUAS 

e dos conselheiros no estado. Finalmente, elaboramos a proposta consensual 

relativa às distribuições das vagas, que foi pactuada na Comissão Intergesto-

res Bipartite (CIB)8.

Entre as dificuldades enfrentadas durante o percurso inicial do projeto, depara-

mo-nos com impasses na formulação das atribuições e competências no âmbi-

to do planejamento e da execução do Programa, pois era necessário distribuir 

250  vagas entre os municípios e definir o perfil dos participantes por porte dos 

municípios, já que na época não havia um modelo do TR padronizado nacio-

nalmente, da forma como existe hoje, para seguirmos. Com objetivo de sanar 

a situação, além de nos respaldarmos na capacidade técnica dos gestores da 

SEDS, estreitamos o diálogo com o MDS e concluímos o TR.

Outro fator de limitação para execução do projeto foi definir a Instituição de 

Ensino Superior (IES) credenciada na Rede Nacional de Educação Permanente 

(RENEP)  do SUAS para contratação e posterior execução do curso. Nenhuma  IES  

esboçou interesse em participar. Cogitamos que as negativas estariam relacio-

nadas à localização geográfica do Acre, já que o estado é distante das regiões 

mais desenvolvidas.

O edital do processo licitatório foi lançado no mês de fevereiro e relançado 

em maio de 2013, por inexistência da apresentação de propostas no primeiro 

edital. No período de aguardo dos trâmites do processo licitatório, paralelo ao 

8  Instância colegiada de pactuação 
entre os gestores estadual e 
municipal, a CIB é composta 
igualmente de forma paritária e 
integrada por representação do 
estado e dos municípios e tem por 
objetivo viabilizar a implementação 
da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS), quanto aos aspectos 
operacionais da gestão do Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS), 
a fim de qualificá-la para que possa 
ofertar ou referenciar serviços de 
qualidade ao usuário no âmbito do 
Estado.
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fato, outras ações estavam ocorrendo, e os prazos sendo esgotados e todas as 

atividades eram tidas como prioridades.

Finalmente, em agosto de 2013, o Centro Universitário do Sul de Minas Ge-

rais (UNIS) enviou proposta à Comissão Permanente de Licitação Estadual (CPL). 

Esta solicitou da equipe de gestão estadual um parecer analítico de melhor 

técnica, sendo elaborado com base nos elementos do processo, além de Curri-

culum Lattes e Currículo Vitae. Mesmo que essa instituição tenha sido a única 

a apresentar proposta, o procedimento de qualidade foi verificado e enviamos 

à CPL respeitando os prazos do processo licitatório, e dessa forma a instituição 

teve o parecer aprovado e a IES foi contratada para execução do Programa.

Após a conclusão do TR, os trabalhos avançaram de tal maneira que foi possível 

também colaborar com algumas outras equipes das gestões estaduais que so-

licitaram orientação a respeito do TR e do processo licitatório para seleção do 

serviço a ser contratado. 

Ainda, em janeiro de 2013, em decorrência da mudança dos gestores muni-

cipais, a SEDS promoveu ,em Rio Branco, um Encontro Estadual dos Gestores 

Municipais e Técnicos da Assistência Social. Na ocasião, foi apresentado o Pro-

grama Nacional de Capacitação do SUAS (Gestão Financeira e Orçamentária do 

SUAS, CapacitaSUAS). No mês seguinte, foi instituído o Departamento da Ges-

tão do SUAS (DGSUAS),  com seis trabalhadores. 

Após aprovação do TR nas instâncias competentes, iniciamos o planejamento 

das estratégias considerando a distribuição de vagas entre os trabalhadores 

do SUAS, conselheiros, e a rotatividade dos profissionais nos municípios, bem 

como os demais obstáculos, sobretudo os de acesso à capital Rio Branco, lo-

cal onde seria realizado o evento. Com a equipe do DGSUAS estruturada, for-

malizamos as visitas aos vinte e dois municípios do estado para apresentar o 

Programa CapacitaSUAS, identificar os trabalhadores e ouvi-los, afim de tomar 

ciência das reais condições para participação dos trabalhadores municipais e as 

expectativas em relação ao Programa.

A equipe da gestão estadual firmou o Termo de Compromisso com os gestores mu-

nicipais para garantir a participação dos trabalhadores, viabilizando transporte, hos-

pedagem e alimentação, exceto com o município de Rio Branco, considerando que 

esses trabalhadores não necessitariam de deslocamento, hospedagem e alimenta-

ção já que eles residem na mesma cidade de realização do evento. Outro fator que 

limitou relativamente a viabilidade do projeto esteve relacionado às condições de 

transporte no estado. Alguns locaisainda não são totalmente acessíveis, possuindo 

estradas pouco pavimentadas. Além dos percalços relacionados à infraestrutura das 

estradas, alguns municípios só possuem acesso aéreo, por meio de aviões mono-

motores, transporte comum na Amazônia. No entanto, esses aviões são em número 

reduzido e não há voos diários, tampouco vagas suficientes, sendo prioritário o uso 

desse transporte para o abastecimento alimentício e de medicamentos para essas 

localidades, além do uso preferencial para as demandas dos correios e do Sistema 

Único de Saúde (SUS) com o Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Diante desta situa-

ção, foi necessário o comprometimento dos Gestores Municipais, de modo a garantir 

a vinda dos participantes, embora esses fizessem o deslocamento para Rio Branco 

com mais antecedência que os demais municípios.

Após as visitas9 em todos os municípios e ajustes com os participantes e ges-

tores, planejamos a aula inaugural do projeto e o local em que seria executada 

9 As visitas aos vinte e dois 
municípios ocorreram durante os 
meses de julho e agosto de 2013.



11

a primeira etapa do CapacitaSUAS. Em 03 de setembro de 2013, ocorreu a aula 

inaugural no auditório da Secretaria Estadual de Educação (SEE), em Rio Branco. 

Neste evento, estiveram presentes além dos 162 participantes inscritos, a gestão 

estadual, o diretor da IES acompanhado da coordenadora pedagógica, o Conselho 

Estadual de Assistência Social (CEAS) e o Coordenador Geral da Gestão do Traba-

lho do SUAS, representante do MDS. 

Houve bastante expectativa da equipe estadual, no período antecedente à exe-

cução no tocante a didática e metodologia que seriam utilizadas para aplicação 

dos conteúdos, por se tratar de um público detentor de conhecimento básico 

no âmbito da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), com o qual a IES 

trabalharia. Aqui, há que se considerar uma ação importante, do ponto de vista 

do estado, as capacitações periódicas planejadas internamente por equipes de 

referência, servidores da SEDS e executadas nos municípios, para as respectivas 

equipes de referência. 

A oficina de alinhamento pedagógico, promovida pelo MDS em Brasília, envol-

vendo estado e IES, contemplou a preocupação da equipe estadual no tocante 

à aplicabilidade dos conteúdos de modo a atender com competência os objeti-

vos do Programa e anseios dos participantes, sobretudo desta equipe.

Quanto ao local de realização dos cursos, visou-se encontrar um ambiente 

que contemplasse as diretrizes de execução do Programa, a logística de lo-

comoção dos participantes, além de colaborar com a instituição executora 

do programa, visto que aquela coordenação não conhecia a região. Após as 

realizações de buscas por um lugar que atendesse às necessidades da pro-

gramação, um hotel em Rio Branco foi selecionado. A hospedagem seria para, 

aproximadamente, duzentos participantes e para o corpo docente que traba-

lhou no evento. No hotel, havia espaços correspondentes às salas de aula, no 

entanto não havia um laboratório de informática, mas a Secretaria Estadual 

do Acre alugou o laboratório de uma Instituição de Ensino local, assim foi 

solucionada esta questão.

Dada a distância entre o Acre e o sul de Minas Gerais, o trabalho foi planejado 

para ser executado em duas semanas, tempo suficiente para aplicação total desta 

primeira etapa, envolvendo todos os técnicos que participaram, respectivamente, 

dos três cursos ofertados. Além da equipe de referência da Gestão do Trabalho, 

definimos um responsável pela avaliação em cada turma, para acompanhar, ava-

liar e analisar os critérios de: a) domínio e clareza do instrutor em relação ao tema 

exposto; b) apresentação do conteúdo programático no início do curso; c) utiliza-

ção de exemplos práticos para demonstrar a teoria; d) capacidade de interação 

entre professores e alunos; e) qualidade do material pedagógico utilizado; f) es-

trutura física das salas de aula, mobiliário, climatização, sonorização e iluminação; 

g) assiduidade dos alunos; h) perfil dos alunos em relação ao curso; i) participação 

da turma.

Cada avaliador foi norteado por um instrumento elaborado para esse fim. Con-

sideramos exitosa esta experiência, porque possibilitou avaliar o processo no 

decorrer da execução. Conjuntamente com três técnicos do MDS, foi possível 

ajustar os conteúdos imediatamente ao final de cada jornada diária. A IES dis-

ponibilizou uma sala no hotel, que viabilizou estruturar um espaço para os 

momentos de discussão e avaliação das atividades diárias, cuja iniciativa foi 

bastante favorável.
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exeCUção DA prImeIrA etApA Do 
projeto CApACItAsUAs
A primeira etapa do CapacitaSUAS foi executada no período de 07 a 18 de se-

tembro de 2013, na capital Rio Branco, com uma equipe docente composta por 

cinco professores e uma coordenadora pedagógica. Na ocasião, foram inscritos 

250 trabalhadores do SUAS no Acre, distribuídos em sete turmas: duas para o 

curso de “Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS” (36 alunos em cada uma) 

duas turmas para o curso de “Atualização em Indicadores para Diagnóstico e 

Acompanhamento do SUAS e PBSM” (35 alunos cada) e três turmas para o curso 

de “Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do 

SUAS e Implementação de Ações do PBSM” (3 turmas de 36 alunos). Além da 

equipe de referência da SEDS, composta por seis servidoras, esteve presen-

te nesta fase uma equipe de três especialistas do MDS, que acompanhou o 

transcurso da primeira semana. Neste período de 7 a 11 do referido mês, as 

tarefas aconteceram de forma tensa, pois, naquela ocasião se consolidava de 

fato nossas expectativas conjuntas, MDS, Estado, IES, trabalhadores do SUAS 

e conselheiros. Na segunda semana, de 14 a 18, os trabalhos aconteceram de 

maneira mais regular, ajustada pelo esforço que possibilitou o sucesso da con-

clusão dessa primeira etapa. 

A experiência com capacitações ministradas periodicamente facilitou às equi-

pes municipais o entendimento proposto pelo CapacitaSUAS e nos deu a certe-

za de trabalharmos com um público atento, balizado no conhecimento adquiri-

do anteriormente e capaz de acompanhar as discussões propostas no decorrer 

da capacitação. 

O CapacitaSUAS obteve resultado positivo no estado do Acre, ao formar trabalha-

dores do SUAS, oportunizando difundir conhecimento para atuarem na oferta dos 

serviços socioassistenciais  aos usuários do SUAS. Embora saibamos que alguns 

destes trabalhadores não mais estejam atuando em seus municípios de origem, 

consideramos positivo porque são trabalhadores capacitados circulando no âmbito 

estadual por continuarem trabalhando na Assistência Social em outros municípios, 

seja por nomeação em cargo comissionado ou por aprovação em concurso público. 

Segundo dados enviados pelas Secretarias Municipais de Assistência Social em le-

vantamento recente (setembro de 2014) realizado por esta Secretaria, existem no 

estado do Acre, aproximadamente, 412 trabalhadores do SUAS com nível superior. 

Entre eles, 250 foram inscritos no CapacitaSUAS totalizando 60,7%. Destes, 239 

obtiveram resultado satisfatório, correspondente a 95,6% de aproveitamento. Os 

demais inscritos somam 11 participantes, correspondente a 4,4%, que não alcan-

çaram resultado satisfatório nos cursos em razão de faltas não justificadas, em que 

excederam os 75% de tolerância.
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Foto 1 - Curso de Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS	  

	  Foto 2 - Curso de Atualização em Indicadores para Diagnóstico e Acompanhamento do 

SUAS e do PBSM

Foto 3 - Curso de Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS e 

Implementação de Ações do PBSM
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Foto 4 - Certificados* da primeira etapa do CapacitaSUAS

	  

	  

	  

*Em 250 inscritos, 239 participantes obtiveram 

resultado satisfatório e receberam certificado, 

totalizando 95,6% de aproveitamento.
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O Centro Universitário do Sul de Minas Gerais (UNIS) sediado em Varginha (MG) 

executou o CapacitaSUAS em Rio Branco. O serviço foi realizado em duas sema-

nas, com um docente por turma, exceto o curso de “Introdução ao Provimen-

to dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS e Implementação de 

Ações do BSM”, o qual permaneceu com duas professoras em sala. A capacidade 

técnica do corpo docente foi indiscutível, porém, foi necessário um ajuste do 

material na primeira semana (atualização de dados, reconstrução dos slides, 

entre outros detalhes), e mediante avaliação e monitoramento durante a exe-

cução foi possível identificar e sanar as distorções apresentadas, inicialmente. 

Conjuntamente, as equipes, IES, Gestão Estadual e MDS, conseguiram alinhar o 

material didático e prosseguir tranquilamente.

Ao final, a UNIS apresentou os relatórios propostos pelo MDS, cinco produtos 

conforme as diretrizes do Programa em tempo hábil. 

AvAlIAções Dos resUltADos pArA 
CADA CUrso ofertADo: AvAlIAção 
qUAlItAtIvA 
Ao fazer uma análise dos três cursos oferecidos, podemos colocá-los em um 

ranking cuja classificação é por grau de familiaridade do conteúdo por parte 

dos alunos. Neste critério, podemos estabelecer a seguinte sequência para os 

cursos: 1) Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassisten-

ciais de SUAS e implementação de ações do PBSM; 2) Atualização em Gestão 

Financeira e Orçamentária; 3) Atualização em Indicadores para Diagnóstico e 

Acompanhamento do SUAS e do PBSM. 

De acordo com os resultados apresentados, interpretamos que o curso 1, “In-

trodução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais de SUAS e 

implementação de ações do PBSM”, é o que está mais presente no dia a dia das 

atividades dos alunos e o curso 3, “Atualização em Indicadores para Diagnóstico 

e Acompanhamento do SUAS e do PBSM”, o que está menos presente ou até 

mesmo ausente de suas atividades corriqueiras.

O Gráfico 1 demonstra que os alunos do curso 3 foram responsáveis pela atri-

buição das maiores médias aos Blocos I a IV. Em seguida, temos as médias atri-

buídas pelos alunos do curso 2, “Atualização em Gestão Financeira e Orçamen-

tária”, e as menores concedidas aos Blocos I a IV foram atribuídas pelos alunos 

do curso 1. 
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Em relação ao Bloco V, verifi ca-se uma situação inversa ao anteriormente cons-

tatado. Os alunos do curso 3 foram os que apresentaram a menor média neste 

bloco, no qual avaliaram sua própria aprendizagem. Em seguida, os alunos do 

curso 2, sendo a maior média apresentada pelos alunos do curso 1. 

Dessa maneira, podemos concluir que as médias apresentadas nos Blocos I a 

IV são inversamente proporcionais à familiaridade dos alunos em relação ao 

conteúdo dos cursos. 

gráfICo 1 - resUltADo DAs AvAlIAções De reAção Dos 

pArtICIpAntes
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10 Aprovada pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social 
(CNAS) mediante Resolução n. 269, 
de 13 de dezembro de 2006.

ConsIDerAções fInAIs
Em termos gerais, a execução do programa pode ser avaliada de forma muito 

positiva, quer no que diz respeito ao planejamento e organização propriamente 

dita, quer no que concerne aos componentes de contexto (instalações, equipa-

mentos...), quer ainda nos níveis de participação 

e interação em sala de aula entre os professores e os participantes dos cursos. 

Para tal, contribuiu o esforço estabelecido entre a SEIDES, a UNIT, enquanto 

instituição formadora do Programa CapacitaSUAS e os municípios, para mobi-

lizar os diferentes públicos destinatários no processo de efetivação das suas 

matrículas nos cursos e para assegurar a permanência destes em sala de aula 

até a conclusão dos mesmos. 

As reflexões e análises oriundas deste processo de aprendizagem coletiva na 

efetivação do Programa CapacitaSUAS são balizadores importantes para a con-

tinuidade e aprimoramento deste, tendo como horizonte o fortalecimento do 

SUAS. 

Vale enfatizar que a orientação por processos implica postura pró-ativa e per-

mite o planejamento e a execução qualificada das ações pela definição adequa-

da de responsabilidades, uso dos recursos de modo mais eficiente, solução de 

problemas e resultados efetivos. E por sua vez, o monitoramento e a avaliação 

de programas governamentais são instrumentos que oferecem subsídios funda-

mentais para que os seus gestores sejam capazes de tomar decisões e imprimir 

mais qualidade nas ações de planejamento e execução. 

Em síntese, reafirma-se que a educação permanente no âmbito do SUAS apresen-

ta-se como uma proposta de ação estratégica que permite condensar uma pro-

dução pedagógica integrada à vivência e experiência dos(as) trabalhadores(as) 

do SUAS, capaz de contribuir para a transformação dos processos formativos e 

das práticas profissionais nos diferentes serviços socioassistenciais e nos espa-

ços da gestão do SUAS.
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