
O Programa Nacional de Capacita-

ção do SUAS (CapacitaSUAS) tem 

o objetivo de qualifi car seus tra-

balhadores e conselheiros. Atual-

mente, seis estados já estão execu-

tando o CapacitaSUAS: Acre, Santa 

Catarina, Sergipe, Amazonas, Para-

íba e Roraima. No total, 2.500 alu-

nos foram capacitados em 2013.   
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boletim SAGI07
O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de De-
senvolvimento Social com o objetivo de divulgar estudos avaliativos, ferramentas informacionais, instrumentos de 
monitoramento, publicações e cursos de capacitação e formação elaborados pela SAGI e outras instituições na 
área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.

MDS E ENAP FORMAM  ESPECIALISTAS EM GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Em 12 de dezembro, a Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) realizou a ce-
rimônia de conclusão do curso de Especia-
lização em Gestão de Políticas Públicas de 
Proteção e Desenvolvimento Social.

2.500 alunos participaram do CapacitaSUAS em 2013

Os alunos formados são servido-
res públicos do Poder Executivo 
Federal que ocupam cargos de 
nível superior e trabalham dire-
tamente com políticas sociais. 
O curso teve carga horária de 
420 horas, com duração de 12 
meses. Durante o evento, houve 
entrega de certifi cados e exposi-
ção de painéis com a síntese dos 
trabalhos de conclusão de curso 
elaborados pelos alunos.

 A mesa de abertura foi compos-
ta pelo Secretário de Avaliação 
e Gestão da Informação do MDS, 
Paulo Jannuzzi, e pela Diretora 

de Formação Profi ssional da ENAP, 
Maria Stela Reis (foto ao lado).

Segundo a aluna Jeniff er de Pau-
la, assessora do Departamento do 
Cadastro Único da Secretaria Na-
cional de Renda de Cidadania do 
MDS, “o curso foi uma excelente 
oportunidade para a qualifi cação 
dos servidores públicos federais. A 
organização das disciplinas, aliada 
a um ótimo quadro de professores 
e a estrutura da turma, com alunos 
de diferentes órgãos, promoveu 
riquíssimos debates durante as au-
las e grande troca de conhecimen-
to e experiências”. 

Os cursos da 1ª Etapa são: 

• Curso I: Introdução ao Provi-
mento dos Serviços e Benefí-
cios Socioassistenciais do SUAS

• Curso II: Atualização em Ges-
tão Financeira e Orçamentá-
ria do SUAS

• Curso III: Atualização em Indica-
dores para Diagnóstico e acom-
panhamento do SUAS e do BSM

Os alunos são profi ssionais que 
atuam nos municípios,  CRAS, 
CREAS e no governo estadual. A 
carga horária dos cursos é de 40 
horas-aula. 

Ao longo do ano, foram realizadas 
quatro ofi cinas de alinhamento 
em Brasília. O público-alvo das 
ofi cinas são os professores das 

instituições de ensino superior 
contratadas pelos estados, assim 
como os técnicos das secretarias 
estaduais. A fi m de subsidiar as 
instituições de ensino, foram ela-
borados materiais instrucionais 
dos cursos II e III, com apostilas e 
sugestões de atividades didáticas 
para serem realizadas em sala de 
aula. No próximo ano, será dispo-
nibilizada apostila do curso I.

A previsão para 2014 é de que 
sejam capacitados na 1ª etapa 22 
mil trabalhadores de 20 estados. 
Aqueles que já fi nalizaram a 1ª 
etapa poderão ofertar em 2014 
novos cursos do CapacitaSUAS, 
que abordarão temáticas variadas, 
como Controle Social e Planos Mu-
nicipais de Assistência Social. 

ALAGOAS

GOÍAS

Estados que executaram 
o Capacita SUAS em 2013

Estados previstos para executar o 
Capacita SUAS em 2014
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Ofi cina apresenta boas práticas de 
gestão do PBF e de inclusão produtiva

O Ministério de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (MDS) publicou 
a 6ª edição do Censo SUAS, realizado 
pela Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação (SAGI) em parceria com 
a Secretaria Nacional de Assistência 
Social (SNAS). Elaborado anualmente 
desde 2007, este Censo busca retratar 
a implementação do Sistema Único da 
Assistência Social em todo o Brasil, for-

Censo Suas 2012 é lançado na 9ª Conferência Nacional de Assistência Social

MDS e CNPQ divulgam resultados do edital de pesquisas sociais

Em 16 de dezembro, estados e municípios fi nalistas do 
Prêmio Rosani Cunha  participaram da ofi cina Experi-
ências, Projetos e Boas Práticas em Inclusão Produtiva e 
Transferências de Renda. Realizada em Brasília, a ofi cina 
contou com a apresentação de doze iniciativas seleciona-
das, abarcando experiências como a de Crateus (CE), com a 
criação do Núcleo Intersetorial de Apoio ao Cadastro Úni-
co/PBF, e o projeto de inclusão produtiva de pessoas em 
situação de rua da cidade de São Paulo. 

Em 2014, serão realizadas mais duas ofi cinas de prospec-
ção, documentação e disseminação de ações inovadoras 

no desenho ou na gestão de políticas brasileiras de desen-
volvimento social. Tais atividades inserem-se no contexto de 
estruturação da Iniciativa Brasileira de Aprendizagem para 
Um Mundo Sem Pobreza, parceria entre MDS, Banco Mun-
dial, IPEA e International Policy Center for Inclusive Growth.

e Boas Práticas em Inclusão Produtiva
e Transferências de Renda

CONSULTE O CENSO SUAS 2012 NO ENDEREÇO WWW.MDS.GOV.BR/SAGI 
ESCOLHENDO A OPÇÃO PUBLICAÇÕES, CENSO SUAS E ESTUDOS TÉCNICOS

CONSULTE OS RESULTADOS DA CHAMADA NO PORTAL DO CNPQ, 
WWW.CNPQ.BR.

necendo dados objetivos acerca de seus 
avanços e desafios. 

Neste ano, a principal novidade é a in-
clusão de um questionário voltado às 
Unidades de Acolhimento, que oferecem 
serviços de proteção social especial de 
alta complexidade para proteger pesso-
as que estão vulneráveis ou com laços 
familiares rompidos.

Censo Suas 2013
O Censo SUAS 2013 está sendo realizado em pleno pro-
cesso de migração dos equipamentos de computação do 
MDS. Com a ajuda dos gestores municipais, estaduais e 
colaboradores foi encerrada a 1ª etapa de coleta de dados 
dos CREAS, CREAS Regionais e Gestão Municipal no fi nal 
de novembro. No período de 14 e 20 de dezembro, estes 
questionários serão reabertos para eventuais retifi cações, 
conforme previsto no calendário do Censo SUAS 2013 . O 
Censo ainda continua para o levantamento de dados dos 

Lançado em setembro deste ano, com o objetivo de selecio-
nar projetos nas temáticas das Políticas de Desenvolvimen-
to Social  e Combate à Fome e Plano Brasil Sem Miséria,  o  
Edital  MDS/CNPq Nº 24/2013 teve seus resultados divul-
gados em 19 de dezembro. Das 292 propostas registradas, 
foram selecionados 37 projetos pela Comissão de Avalia-
ção, envolvendo recursos de cerca de R$ 2,7 milhões. 

CRAS, Centro POP, Gestão Estadual, Conselhos Estaduais e 
Municipais, Unidades de Acolhimento Estaduais e Munici-
pais.  O quadro abaixo ilustra a situação dos questionários:

Meta
% de questionários 

respondidos

CREAS 2208 100%

CREAS Regional 51 100%

Gestão Municipal 5570 96,6%

A fi m de permitir maior conhecimento dos projetos sele-
cionados, os coordenadores serão convidados a participar 
de ofi cina técnica entre fevereiro e março de 2014, com 
programação a ser divulgada no início do ano.


