
Grupo de Estudo e Capacitação 
Continuada das/os Trabalhadoras/es 

do SUAS
- GECCATS -



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Como foi gestado o GECCATS?

 Para fomentar encontros e trocas profissionais, buscando a qualidade dos serviços e o
aprimoramento profissional que o GECCATS foi gestado, em um momento bastante
incipiente da institucionalização do SUAS no país;

 O grupo iniciou em 2009, após a capacitação da Fundação Vanzolini, quando buscávamos
construir caminhos para a implantação efetiva dos CRAS numa região composta
predominantemente, por municípios de pequeno porte I, onde a sensação de
isolamento profissional é presente e os processos de capacitação sempre foram
escassos;

 O GECCATS se constituiu em um espaço de estudo, reflexão acerca das legislações e
documentos de orientação, além de palestras informativas sobre a política de assistência
social e trocas de experiências, em um contexto de mudança indispensável de uma
relação verticalizada e centralizadora para uma construção coletiva e horizontal;



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Quem participa do GECCATS?

 78 inscritos
 Gestoras/es e Técnicas/os de nível superior dos 23 municípios e DRADS
 Grande maioria servidoras/es efetivas/os;
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tempo de atuação de quem participa do GECCATS?
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função de quem participa do GECCATS?
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Número de inscritos por município e representações

Porte Limite de
Participantes

Nº de
municípios

Total de
participantes

Grande Até 8 1 8

Médio Até 5 1 5

Pequeno II Até 4 6 24

Pequeno I acima
de 10.000 hab

Até 3 5 15

Pequeno I Até 2 10 20

DRADS Até 5 1 5

Total ------- 23 77



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O que os participantes indicam como motivação a 
participar do grupo?

 Troca de experiências;
 Aprendizado;
 Atualização;
 Capacitação;
 Interação;
 Reflexão;
 Qualificação para o trabalho;
 Estratégias para superação de conflitos;
 Construção de conhecimentos e saberes;
 Contato com profissionais de diferentes formações;
 Possibilidade de estudo;
 Efetivação da Política de Assistência Social;
 Conhecimento da realidade de outros municípios;
 Aprimoramento profissional;
 Interação entre as proteções;
 Qualificar a oferta de serviços aos usuários;



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 O funcionamento do GECCATS foi se aperfeiçoando para uma dinâmica de condução
de atividades coletivas, que já se traduz em processos democráticos e participação que
agregam competência à prática profissional;

 O grupo foi se modificando e quando entendemos que PAIF e PAEFI não podem ser
pensados isoladamente, mudamos a sua própria composição, porque não tem como
planejar um acompanhamento familiar numa perspectiva que não seja atendimento
integral;

 O GECCATS possui regras próprias de funcionamento, descritas em regimento interno,
construído coletivamente, no qual se define as condições necessárias para o
cumprimento dos objetivos do grupo: participação, representação, forma de
desenvolvimento dos temas, comissões, trabalhos em sub-regiões, comunicação,
avaliação, e tudo mais;

 Os encontros regionais acontecem mensalmente e são desenvolvidos temas
específicos, definidos coletivamente e que buscam subsidiar os processos de trabalho
no SUAS;

Como o GECCATS funciona?



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Principais Temáticas dos últimos 3 anos

 Gestão da Assistência Social:
"Funções da gestão, direções das proteções e coordenações das unidades“
“Referência e contrareferência entre as proteções sociais básica e especial”
“Diálogos e Articulações no fortalecimento do SUAS”
“O cenário da gestão do trabalho e educação permanente na região de Franca”

 Participação e Controle Social:
“A garantia de direitos no exercício do controle social do SUAS”

 Serviços e benefícios Socioassistenciais:
“PAF e PIA: estratégias de pactuação no SUAS
"Os benefícios eventuais da LOAS: gestão, regulamentação e financiamento“
“PAIF e SCFV: Articulação necessária na proteção social básica”
“Reflexões sobre a qualificação dos serviços e metodologias de atendimento”
“Trabalho social com famílias”
“CRAS/PAIF: descobrindo rotas”
“Trabalho com Grupos e com Famílias”
“Acompanhamento de famílias beneficiárias de PTRs no CRAS e a gestão integrada de serviços e benefícios”
“Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos como instrumentos de prevenção de riscos sociais”

 Temas transversais:
“Ética Profissional”
“Atuação do Assistente Social e do Psicólogo no SUAS: alguns apontamentos”
“Vigilância Socioassitencial”
“O contexto de violência e seus rebatimentos nos serviços de assistência social”



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 Para cada encontro é instituída uma comissão organizadora composta por
representantes de no mínimo dois dos 23 municípios da região e a equipe da DRADS,
que coordena todos os encontros;

 As comissões funcionam em forma de rodízio, de maneira que todos participam
durante o ano. Estas comissões dividem as responsabilidades na organização e
realização de cada encontro;

 Os encontros já aconteceram de forma descentralizada, mas este ano estão ocorrendo
na DRADS, que fornece os equipamentos (Datashow, computador , som, microfone...)
Os municípios arcam com a lanche e com a contratação de especialistas, quando há
necessidade;

Como o GECCATS funciona?



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Alguns Especialistas e Palestrantes 

 Alzira Araújo;
 Rozana Fonseca;
 Renato de Paula;
 Rose Scatena;
 Célio Moraes;
 Gisele Bovolenta;
 Márcio Nalini;
 Maria Cristina Piana;
 Stela Ferreira;
 Abigail Torres;
 Gislaine Liporoni;
 Monica Siqueira;

Em muitos encontros participam, como especialistas ou palestrantes, Professoras/es da 
Unesp Franca, Trabalhadoras/es da SEDS e as/os próprias/os participantes do Grupo;



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Como o GECCATS funciona?

 As comissões são definidas por sub-regiões para facilitar o contato e a própria
organização;

 Consideramos que o GECCATS integra trabalhadoras/es de municípios e estado,
contribuindo para a horizontalidade da relação entre os entes, integra
trabalhadoras/es da proteção social básica e especial, facilitando o exercício do
trabalho interproteção e realiza uma forma de educação permanente, não a forma
estruturada e desenhada nas legislações, mas que possui continuidade e
metodologia participativa;

 O que temos procurado fortalecer na região de Franca são as estratégias coletivas,
porque entendemos que é dessa forma que enfrentamos determinadas situações e
é justamente isto que o GECCATS faz: estratégias coletivas, tanto na sua maneira de
trabalhar e conduzir os encontros, como nos conteúdos que dissemina;





Comissões Organizadoras



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 O Grupo possui instrumentais de funcionamento, temos a pauta com o objetivo de cada
ação e também levamos as avaliações de cada encontro muito a sério. As comissões
utilizam destas avaliações para planejar as estratégias de educação permanente.
Avaliamos o conteúdo, temas, organização, metodologia, programação, relevância para
o trabalho, estrutura e comprometimento profissional, pessoal e institucional;

 O grupo escreve notas para os gestores municipais e participa de algumas consultas
públicas;

 O que pode ser melhorado no GECCATS são as comissões específicas de estudo nas
microrregiões, que ficam limitadas pelos poucos profissionais existentes nos municípios
da região e o acompanhamento das metas que o grupo pretende estipular para as
gestões municipais, o que pode ser considerado como formas de vigilância
socioassistencial;

 Outros pontos a serem aperfeiçoados é a atuação das/os participantes como
multiplicadoras/es dos conteúdos do GECCATS nos municípios, bem como o
financiamento do estado;

Como o GECCATS funciona?



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 O Grupo auxilia a DRADS no assessoramento sistemático e acompanhamento dos
municípios;

 Cria indicadores de pontos sensíveis da gestão e das ofertas de serviços, dando vazão as
angústias e descobertas do cotidiano de trabalho no SUAS;

 Reflete sobre os dados e informações nos territórios de abrangência;

 Incentiva, pela sua forma de organização e conteúdos disseminados, a gestão do
território, a produção de registros e a identificação de desproteções sociais;

 Exercita o planejamento e avaliação;

 Utiliza as fontes oficiais de informações e monitoramento;

 Redireciona a tomada de decisão;

 Visa a qualificação dos serviços socioassistenciais;

O GECCATS e a vigilância socioassistencial
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Obrigada!
https://www.facebook.com/geccats.dradsfranca

“A maior riqueza do homem é sua incompletude.
Nesse ponto sou abastado.

Palavras que me aceitam como sou — eu não aceito.
Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que 

olha o
relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que 

vê a uva etc. etc.
Perdoai. Mas eu preciso ser Outros.

Eu penso renovar o homem usando borboletas”

Manoel de Barros

Talismara, Tatiana, Renata, Marcos, Jéssica
Reginaldo

NUASU - DRADS Franca

https://www.facebook.com/geccats.dradsfranca



