


EDESP

PLANO DE AÇÃO - NOVEMBRO / 2019



AÇÕES FORMATIVAS 

PLANO DE AÇÃO - NOVEMBRO

Novembro Azul 
20 de Novembro – Dia da Consciência Negra
25 de Novembro – Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher 

MÊS TEMA META PARCERIA LOCAL DATA / HORA

NOVEMBRO

Núcleo de Educação Permanente do SUAS (NUEP-
SUAS)

Promover a política estadual de 

capacitação e educação permanente 

no Estado de São Paulo

CONSEAS, FET 

SUAS, 

COEGEMAS, 

FNU/SUAS, 

Uninove e EDESP

SEDS / EDESP - Rua

Bela Cintra, 1032, 

Cerqueira César – São 

Paulo-SP -Cobertura

Lado B

06/11/19
10h – 12h

Encontro sobre os Grupos Populacionais, 
Tradicionais e Específicos do CadÚnico

Promover discussão sobre as 
dificuldades de acesso aos direitos da 
população tradicional e específica do 
Estado de São Paulo

CGE, Seade, Sefaz, 
Itesp e Funai

EDESP

Auditório Edifício 
Cidade I – São Paulo -
SP

07/11/19 
08h30 – 17h30 

Diálogos EDESP: Fase Interna de Pregão Eletrônica Facilitar os entendimentos 

processuais, com o objetivo de 

agilizar os procedimentos 

licitatórios, principalmente os 

pregões eletrônicos que são os mais 

utilizados na Administração Pública

CJ

EDESP

SEDS – Rua Bela 

Cintra, 1032, 

Cerqueira César –

São Paulo-SP -

Cobertura Lado B

08/11/19

Encontros EDESP – Desigualdade Social no Brasil: 

Programas e Estudos Recentes

Informar aos atores sociais da rede 

da assistência e do desenvolvimento 

social acerca dos dados e estudos 

recentes sobre desigualdade no 

Brasil, bem como tratar sobre o 

papel dos programas sociais no 

enfrentamento da pobreza.

IPEA / USP / 

Rede do Saber -

EFAP

EDESP

Escola de Formação 

dos Profissionais da 

Educação – EFAP –

Rua João Ramalho, 

1546, Auditório I –

2º andar, Perdizes, 

São Paulo - SP

21/11/19

8h30 – 13h

Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública -
Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo (FESPSP)

Avaliar o aprendizado dos alunos da 
secretaria que participam do Curso 
de Pós-Graduação em Gestão Pública 
– FESPSP, ofertado pela SEDS/EDESP

FEESP

EDESP

FESPSP – Rua 
General Jardim, 522 
– Vila Buarque –
São Paulo - SP

30/11/19
9h30 – 12h30
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Título Ação formativa, permanente e continuada dos profissionais da área de assistência social

Ementa

Desenvolver atividades embasadas nos princípios fundadores do projeto acadêmico da EDESP, no âmbito da política de

educação permanente e continuada, nas modalidades presencial, semipresencial ou a distância (EaD): a) proporcionar cursos

de aprimoramento, capacitação profissional e treinamento; b) contribuir para a melhoria dos níveis de eficiência, eficácia e

efetividade na realização do trabalho da assistência social, em interface com as políticas intersetoriais; c) formar profissionais

da área de assistência social, do Estado e do Município, nas atribuições relativas à qualificação e capacitação estabelecidas no

Sistema Único de Assistência Social – SUAS; d) executar programas de capacitação e desenvolvimento do pessoal da

Secretaria, mediante cursos, capacitações, oficinas, encontros, entre outros formatos; e) aplicar métodos e técnicas que

aprimorem os processos de trabalho e favoreçam a melhoria do desempenho profissional, de acordo com as necessidades

institucionais; f) estimular, planejar e implementar a difusão dos conceitos e ideia relacionadas à Gestão do Conhecimento e

da Inovação.

Situação-problema

Uma vez que a política de assistência social e a rede SUAS são marcos legais, as ações de educação permanente e continuada

são fundamentais para qualificar os trabalhadores e outros atores da área de Assistência e Desenvolvimento Social, a fim de

aprimorar a prestação de serviços aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social no Estado de São Paulo.

Justificativa

A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNEP-SUAS), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social –

CNAS, por meio da Resolução nº 04, de 13 de março de 2013, estabelece os princípios e diretrizes para a profissionalização do

SUAS, que requer dos seus gestores, trabalhadores e conselheiros novos conhecimentos, habilidades e atitudes frente às 

necessidades da provisão dos serviços e benefícios socioassistenciais mais qualificada.

Para tanto, contempla dois grandes eixos: 1) a dimensão do trabalho, que reconhece os processos de trabalho, como centrais 

para a própria execução da política; e 2) a dimensão pedagógica, que busca processos permanentes e continuados de 

capacitação e formação para os trabalhadores.

Objetivo Geral

Institucionalizar, no âmbito do SUAS, a perspectiva político-pedagógica e a cultura da Educação Permanente, com o intuito de

capacitar de forma permanente e continuada os profissionais de assistência social e outros atores sociais que atuam em

políticas correlatas, bem como melhorar a prestação dos serviços socioassistenciais.
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Objetivos Específicos

- Promover capacitações para os trabalhadores e conselheiros, a fim de fortalecer a centralidade dos direitos socioassistenciais do cidadão no processo de gestão e no

desenvolvimento das atenções em benefícios e serviços;

- Promover o desenvolvimento de competências e capacidades dos trabalhadores da Assistência Social requeridas para a melhoria da gestão estadual do SUAS e da oferta e

provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais;

- Ofertar aos trabalhadores e conselheiros Percursos Formativos e ações de formação e capacitação adequados às qualificações profissionais requeridas pelo SUAS e pelo

controle social;

- Criar meios e mecanismos de ensino e aprendizagem que permitam o aprendizado contínuo e permanente dos trabalhadores do SUAS nos diferentes contextos e por meio

da experiência no trabalho;

- Produzir e difundir, com base nas capacitações realizadas, referências técnicas na Assistência Social, promovendo a sistematização e a disseminação de conhecimentos.

Estratégias Metodológicas

Recursos Didáticos Sites de pesquisas, livros, lousa, notebook, projetor multimídia, artigos científicos e outros.

Avaliação Instrumental eletrônico de avaliação 

Equipe 

- David Nelson Araujo Campos – Diretor Técnico III (Direção Executiva e Gestão da Edesp) 

- André Luiz Machado de Lima – Diretor Técnico II (Centro de Planejamento e Gestão de Publicações) 

- Sueli Barros Pereira – Agente de Desenvolvimento Social (Apoio Técnico ao Centro de Coordenação de Cursos e Gestão de Educação Permanente) 

- Igor Rebelo Torres da Silva – Executivo Público (Apoio à Gestão de Cursos a Distância ou Semipresencial e Apoio Geral)

- Suzanete Coelho (Educação a Distância – EaD – e Apoio Pedagógico)

- Tânia Tavares  (Educação a Distância – EaD – e Apoio Pedagógico)

- Marcia Rodrigues da Silva – Assistente Administrativo 

- Vanice Ferrão Lagonegro – Analista Administrativo (Secretaria Escolar) 

- Ivete Ribeiro dos Santos – Assessor Técnico III (Auxiliar do Núcleo Operacional – Secretaria Escolar – e Apoio Geral)

- Claudete Manoel dos Santos – Analista Sociocultural (Biblioteca e Gestão Documental – CADA)

 Gestão do Conhecimento;

 Instrumentais de ativação e avaliação; 

 Levantamento de necessidades de capacitação –

LNC;

 Parcerias com outras escolas de governo;

 Planos de curso; 

 Palestras com profissionais da área;

 Ambiente Virtual de Aprendizagem e Microlearning;

 Rodas de Conversa; 

 Oficinas; 

 Seminários;

 Publicações; 

 Vídeoaulas; 

 Videoconferências. 



DAVID ARAUJO CAMPOS
DIRETOR EXECUTIVO – EDESP


