
      

 

NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente. 
Rua Lincoln Albuquerque, 328 – Perdizes – São Paulo – SP – Brasil - CEP: 05004-010 – 55 11 3673-4971 e 3673-7049 

www.neca.org.br 
 

 

 

 

 

Capacitação dos Profissionais do Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo (Simase) com Base nos Parâmetros de Gestão Teórico-
metodológicos do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Município de 

São Paulo. 

 
RESUMO DO PROJETO 
 

O projeto “Capacitação dos Profissionais do Sistema Municipal de Atendimento 
Socioeducativo (Simase) com Base nos Parâmetros de Gestão Teórico-
metodológicos do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Município de 
São Paulo”, coordenado pela Associação dos Pesquisadores dos Núcleos de Estudos 
e Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente (Neca) em parceria com a Secretaria  
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo (Smads) com 
patrocínio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) tem por base os parâmetros de gestão e teórico-metodológicos do Plano 
Decenal de Atendimento Socioeducativo do Município de São Paulo (PMASE). 
Considera, na perspectiva da intersetorialidade, os diversos sistemas das políticas 
públicas tendo em vista a incompletude institucional que caracteriza a política 
socioeducativa de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, especialmente 
o Sistema Único de Assistência Social (Suas).  

 
A formação será oferecida a 600 profissionais, em 15 turmas, com carga horária de 
36 horas. O público é formado pelos gerentes e técnicos dos serviços das medidas 
socioeducativas em meio aberto diretamente envolvidos no atendimento aos 
adolescentes, integrantes das equipes da SMADS e supervisores e técnicos dos 
Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Também foram 
convidados para o curso os profissionais da rede de Políticas Setoriais como 
Educação, Saúde, Lazer, Juventude e Cultura. O cronograma de aulas tem início em 
abril de 2017, com término previsto para novembro de 2017. 
 
O curso visa a oferecer subsídios para o aprimoramento da qualidade teórico-prática 
relativo às ações de execução, supervisão, acompanhamento e monitoramento da 
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/


      

 

NECA - Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente. 
Rua Lincoln Albuquerque, 328 – Perdizes – São Paulo – SP – Brasil - CEP: 05004-010 – 55 11 3673-4971 e 3673-7049 

www.neca.org.br 
 

 

 

execução dos programas e/ou serviços socioeducativos em meio aberto de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade (LA e PSC), focalizando a 
atenção ao adolescente e favorecendo a reflexão sobre os processos e resultados da 
ação socioeducativa e a inovação de práticas e de avaliação da gestão. 
 
O processo formativo pretende estimular o intercâmbio de práticas, o protagonismo 
dos participantes e a valorização do conhecimento produzido no cotidiano dos 
serviços. A busca de referências teóricas e práticas se amplia especialmente nos 
momentos de implantação de normas e orientações legais em nível municipal que 
alteram as rotinas e os modos de atuação das equipes diretamente envolvidas, tal 
como ocorre neste momento com a implementação do Plano Decenal Municipal de 
Atendimento Socioeducativo (PMASE). Seus objetivos e suas metas visam a 
operacionalizar as ações intersetoriais de atendimento ao adolescente em conflito 
com a lei, com impactos na realidade territorial e nos serviços de medida 
socioeducativa de cada região da cidade  
 
No município de São Paulo há 61 serviços de medidas socioeducativas assumidos 
por organizações sociais em parceria com o poder público local acompanhadas pelos 
Creas, envolvendo reflexão constante sobre a ação socioeducativa no cotidiano, o 
conhecimento da região de atuação e as metodologias de execução dos serviços 
socioeducativos. A natureza complexa e especializada do trabalho nos serviços de 
medidas exige constante aperfeiçoamento visando a garantir que a equipe 
envolvida encontre caminhos para ampliar e potencializar a prontidão técnica para o 
alcance dos objetivos preconizados no campo da promoção e da garantia de direitos 
aos adolescentes. 
 
Com vistas a facilitar e ampliar o acesso dos participantes às informações e aos 
recursos e para melhorar a qualidade do atendimento, o projeto dispõe de um site, 
Diálogos Socioeducativos, no qual tais recursos estarão disponíveis. O espaço virtual 
também possibilitará a divulgação das ações e dos resultados do processo e da 
dinâmica de execução de cada fase da execução. 
 
A avaliação do projeto, como parte como um processo de aprendizado social, 
constará de avaliação inicial, avaliação qualitativa processual e avaliação final 
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PROGRAMAÇÃO 
 
MÓDULO 1. Gestão do Sistema Socioeducativo 
Aula 1 - Direitos Humanos e Cidadania – Leis e Normas para o Atendimento do 
Adolescente em Conflito com a Lei 
Aula 2 – Política Socioeducativa, Política de Assistência Social, Relação entre o Suas e 
o Sinase e Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo  
 
MÓDULO 2. O Adolescente nas Medidas Socioeducativas  
Aula 3 - Adolescências e Adolescência em Conflito com a Lei 
Aula 4 - Participação e Protagonismo do Adolescente 
 
MÓDULO 3. Metodologias e Práticas da Ação Socioeducativa 
Aula 5 - Práticas da Ação Socioeducativa com Adolescentes em Cumprimento de 
Medida: Atendimento Individual 
Aula 6 - Práticas da Ação Socioeducativa com Adolescentes em Cumprimento de 
Medida: Atendimento Grupal 
Aula 7 - Trabalho com Famílias e Redes Sociais Comunitárias de Apoio ao 
Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa 
 
MÓDULO 4. Intersetorialidade e Desafios da Prática Socioeducativa 
Aula 8 - Proteção Integral e Desafios da Ação Socioeducativa em Rede: 
Escolarização, Profissionalização, Inserção Produtiva e Outros Programas das 
Políticas Sociais. 
Aula 9 - Plano de Ação Institucional: Objetivos e Metas para 2017 das Equipes dos 
Serviços de LA e PSC de São Paulo. 
 


