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PROJETOS EXECUTADOS:

1.

Título:

Levantamento da realidade religiosa e pastoral nas paróquias e
comunidades da arquidiocese de São Paulo. 2019.

Objeto:

Estabelecer os padrões técnicos e metodológicos para a preparação de
pesquisa de campo domiciliar, através de questionário estruturado,
com o objetivo de levantar a realidade sócio-religiosa e pastoral da
Arquidiocese de São Paulo, levando em consideração suas 6 (seis)
regiões episcopais e suas respectivas paróquias.

Objetivo geral:

Reformulação dos questionários para a pesquisa domiciliar;
Preparação das bases cartográficas; Definição das amostras;
Treinamento dos entrevistadores/supervisores – 42 horas;
Acompanhamento da Pesquisa de campo; Aplicação dos
questionários; Análise de dados referentes aos questionários da
pesquisa.

Público alvo:

Comunidades da Arquidiocese de São Paulo

Vigência:

4 meses.

Título:

Campanhas Educativas de mídia: construir a cultura da longevidade
– Idoso Nacional 2019.

Objeto:

Promover campanhas educativas e de mídia para o esclarecimento das
pessoas idosas, o envelhecimento ativo e a prevenção da violência
voltadas para a população em geral e para a própria população idosa.

Objetivo geral:

Criação e desenvolvimento de campanhas educativas e de mídia, para
o esclarecimento sobre os direitos das pessoas idosas, o
envelhecimento ativo e a prevenção da violência, voltadas para a
população em geral e própria população idosa, por meio de
audiovisuais (videoclipes) a partir de processo metodológico de
sensibilização e produção de imagens sobre o envelhecimento, a ser
replicado em diferentes espaços.

Público-alvo:

alunos de graduação, pós-graduação, de especialização e extensão,
bem como alunos da Universidade aberta à maturidade. Também
serão impactados diretamente pelas campanhas educativas o corpo
docente e de funcionários da universidade.

Vigência:

10 meses.
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Título:

PUC SP de portas abertas aos imigrantes e refugiados – 2018.

Objeto:

Promoção da inclusão social para imigrantes bolivianos e haitianos e
refugiados sírios e congoleses na cidade de São Paulo, por meio de sua
inserção no ambiente universitário

Objetivo geral:

Promover a inclusão para imigrante e refugiados por meio de sua
inserção no ambiente universitário e mediado pela realização de
cursos e atividades educacionais voltados ao aperfeiçoamento pessoal
somados ao atendimento jurídico de orientações necessárias, que
serão realizados no ambiente da Pontifícia Universidade de São Paulo.

Público-alvo:

Imigrantes bolivianos e haitianos e refugiados sírios e congoleses,
todos os residentes na cidade de São Paulo.

Vigência:

12 meses.

Título:

Diagnóstico socioterritorial para a pessoas idosa na cidade de São
Paulo: construção de subsídios para a defesa de direitos e para a
capacitação de conselheiros. CEI.2018.

Objeto:

Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na execução da
missão institucional do CEI, a serem financiados integral ou
parcialmente com recursos do Fundo Estadual do Idoso, em âmbito
estadual, regional (intermunicipal) ou municipal.

Objetivo geral:

Identificar, mapear e analisar as demandas, oferta e acesso a serviços
e ações que envolvam proteção, promoção e defesa da pessoa idosa a
fim de subsidiar o controle social nos processos de planejamento,
avaliação dos serviços, defesa de direitos sociais e civis da pessoa
idosa.

Público-alvo:

Membros do Conselho Municipal de Idoso, membros do Conselho
Estadual do Idoso, organizações representativas e/ou de defesa dos
direitos dos idosos, pessoa idosa.

Vigência:

12 meses.
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Título

Desenvolvimento de metodologia para capacitação no
aprimoramento da gestão e acompanhamento de resultados de
projetos desenvolvidos pelos centros de referências especializados
para população em situação de rua - Centros POP e Núcleos de
proteção jurídico-social e apoio psicológico NPJ. POP RUA.2018.

Objeto

Desenvolver junto aos trabalhadores [...] condições para que possam
distinguir e fortalecer a centralidade dos direitos socioassistenciais do
cidadão no processo de gestão e no desenvolvimento das atenções em
benefícios e serviços.

Objetivo geral

Desenvolver junto aos trabalhadores da Assistência Social as
competências e capacidades específicas e compartilhadas requeridas
para a melhoria e qualidade continuada da gestão do SUAS e da oferta
e provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais [...];

Público-alvo

Técnicos dos Centros POP e Núcleos de proteção jurídico-social e apoio
psicológico NPJ e trabalhadores do SUAS.

Vigência

7 meses.

____________________________________________________________________________
Título

Cultura como vetor de proteção em 5 regiões do Brasil: protagonismo
de crianças e adolescentes nas políticas públicas. Termo de Fomento
nº 852507/2017 – CONANDA – MDH.

Objeto

Fomentar iniciativas e políticas públicas destinadas à promoção da
qualidade de vida das crianças e dos adolescentes.

Objetivo geral

Identificar e dar visibilidade às formas como se processam a vida
cultural de crianças e adolescentes nos espaços decisórios de políticas
públicas, demarcando sua condição de sujeitos de direitos e
evidenciando a importância da cultura como meio privilegiado de
proteção social, conexão, interação e participação social.

Público-alvo

Gestores e operadores das políticas municipais de assistência social e
cultura, conselheiros, representantes de fóruns, coletivos,
organizações representativas e/ou de defesa dos direitos das crianças
e adolescentes, crianças e adolescentes.

Vigência:

18 meses.

Título

Formação e construção de diretrizes do Trabalho Social com família
na Proteção Social Especial (PAEFI) – Edital nº 087/2015. Contrato
SHS00808/2016 – Projeto 914BRZ3019 – SUAS – SP.

Objeto

Capacitação da equipe técnica dos Centros de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) e dos Núcleos Psicossocial
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e Jurídico – NPJ no que se refere às metodologias do Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, a fim de
atender às orientações do Sistema Único de Assistência Social –SUAS.
Objetivo geral

Qualificar a atenção especializada e as estratégias de intervenção no
âmbito da proteção social especial fortalecendo o seu papel protetivo
e restaurador e as suas atribuições de prevenção de agravos, defesa
de direitos e fortalecimento das potencialidades e aquisições das
famílias.

Público-alvo

Equipes técnicas que trabalham nos Centros de Referência
Especializado de Assistência Social e Núcleos Psicossocial e Jurídico.

Vigência:

12 meses.

Título:

Diagnóstico socioterritorial para a pessoa idosa na cidade de São
Paulo: construção de subsídios para a defesa de direitos e para a
capacitação de conselheiros. Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa.

Objeto

Consultoria para capacitação dos técnicos supervisores dos Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS e equipe técnica e gerentes
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleos
de Convivência de Idosos – NCI’s, no que se refere à metodologia de
trabalho a ser utilizada na oferta dos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos para a faixa etária de 60 anos.

Objetivo geral

Identificar, mapear e analisar as demandas, oferta e acesso a serviços
e ações que envolvam proteção, promoção e defesa da pessoa idosa a
fim de subsidiar o controle social nos processos de planejamento,
avaliação dos serviços, defesa de direitos sociais e civis da pessoa
idosa.

Público-alvo

Conselhos, lideranças populares, escolares e demais gestores de
políticas públicas.

Vigência:

10 meses.

Título:

Formação Continuada Regional aos Profissionais do SUAS - Convênio
firmado entre da FUNDASP e o Consórcio Intermunicipal do Grande
ABC. 2013.

Objeto:

Formação dirigida aos gestores, coordenadores e profissionais do
SUAS, pertencentes aos quadros das secretarias municipais de
Assistência Social dos municípios que compõem o Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC.
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Objetivo geral:

As estratégicas pedagógicas utilizadas compreenderam além de
seminários e oficinas, espaços de supervisão nos municípios com os
trabalhadores dos CRAS e CREAS, abrangendo temáticas da Proteção
Social Básica e da Proteção Social Especial, atentando para as
necessárias interfaces entre os serviços.

Público-alvo:

Gestores, coordenadores e profissionais do SUAS.

Vigência:

12 meses.

Título

Curso de Especialização em Gestão de Política Pública de Assistência
Social. 2012

Objeto

Curso de especialização “in company” com carga horária combinada
entre presencial e a distância para trabalhadores da política de
assistência social. Convênio da PUC-SP/ COGEAE com a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania/ Departamento de Políticas de
Assistência Social da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo – SP.

Objetivo específico

O Curso de Especialização envolveu técnicos e gestores, abrangendo
temáticas da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial,
Vigilância Socioassistencial e Defesa de Direitos.

Público-alvo

Equipes técnicas e gestores da Proteção Social Básica, Proteção Social
Especial, CadÚnico e Gestão.

Vigência

8 meses.

Título

Elaboração de 03 (três) cadernos temáticos CapacitaSUAS com o
objetivo do aprimoramento da gestão SUAS e a qualificação dos
serviços socioassistenciais 2012.

Objeto:

Produção de informações técnicas com o objetivo de subsidiar os
gestores estaduais, DF e municipais de assistência social na
estruturação e implantação do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS.

Objetivo geral:

Apresentar, de modo acessível, mas não menos rigoroso do ponto de
vista teórico-metodológico, as novas referências e categorias que
orientam o SUAS, bem como as estratégias de implementação, com
fundamentações conceituais e recorrências bibliográficas para
aprofundamentos sucessivos e continuados, contribuindo para a
construção de uma unidade na concepção da assistência social visando
o estabelecimento de uma ação integrada entre os três entes federados
(federal, estadual e municipal).
Caderno 1 - Assistência Social – Política de Direitos à Seguridade Social.
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Telefone: 55 11 3871-4429/3801. http://www.pucsp.br/cedepe coord-cedepe@pucsp.br

8

Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. SP. Brasil

Caderno 2 - Vigilância Socioassistencial: garantia do caráter Público da
política de Assistência Social.
Caderno 3 - Proteção de Assistência Social: segurança de acesso a
benefícios e serviços de qualidade.
Público-alvo

Gestores e profissionais da política de assistência social.

Vigência

4 meses.

Título:

Métricas territoriais de proteção social: a capacidade protetiva de
famílias residentes em territórios precarizados de metrópoles.

Objeto:

Elaboração de métricas territoriais de proteção social para política de
saúde.

Objetivo:

Caracterizar e desenvolver uma métrica que permita avaliar o impacto
das condições objetivas dos territórios na capacidade protetiva das
famílias de baixa renda e no desenvolvimento saudável de seus
membros.

Público-alvo:

Equipes gestoras e técnicas e usuários na área de saúde.

Vigência:

24 meses.

Título:

Capacitação em Tipificação dos Serviços Socioassistenciais,
Certificação das Entidades e Trabalho em Rede. Convênio firmado
entre a CEDEPE/PUC-SP e o Conselho Municipal de Assistência Social
de Jundiaí. 2011.

Objeto:

Qualificar membros do Conselho, assim como seus parceiros
representantes de entidades da rede socioassistencial do município
nas áreas e conhecimentos referentes à Assistência Social, com ênfase
na atualização das temáticas relativas à tipificação de serviços e
certificação de entidades.

Objetivo geral:

A capacitação envolveu a discussão sobre exigências, estratégias e
desafios para a adequação dos serviços da proteção social básica e da
proteção social especial a partir da Tipificação Nacional.

Público-alvo:

Membros do Conselho, assim como seus parceiros representantes de
entidades da rede socioassistencial.

Vigência:

3 meses.
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Título:

Supervisão e Capacitação na área de Vigilância Social e
Monitoramento da PNAS/SUAS. Convênio assinado com a Secretaria
de Cidadania e Assistência Social/ Prefeitura Municipal de
Araraquara. 2010.

Objeto:

Prestação de Serviço de Assessoria e Supervisão para Gestores
Públicos da Proteção Básica e Especial da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social.

Objetivo geral:

Foco nos serviços de proteção social básica e proteção social especial
e as suas interfases de referência e contrarreferência.

Público-alvo:

Gestores Públicos da Proteção Básica e Especial da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social.

Vigência:

3 meses.

Título:

Capacitação de Conselhos Municipais de Campinas, na efetivação do
controle social na gestão pública. Convênio assinado com a
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social/
Prefeitura Municipal de Campinas. 2010.

Objeto:

Capacitação de Conselheiro municipais inseridos nos seguintes
Conselhos Municipais: Conselho Municipal da Assistência Social,
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal
do Idoso, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Conselho
Municipal da Mulher.

Objetivo geral:

Capacitar os conselheiros municipais para o desempenho de suas
funções como agente públicos no exercício do controle social, no
âmbito das políticas públicas.

Público-alvo:

Conselheiro municipais.

Vigência:

5 meses.

Título:

Capacitação de municípios do Estado de Alagoas, com vistas à
construção de planos municipais de assistência social. Convênio
assinado com a Secretaria de Estado de Assistência e
Desenvolvimento Social de Alagoas. 2009.

Objeto:

Prestação de serviços de capacitação de gestores, técnicos e
conselheiros municipais para elaboração de Planos Municipais de
Assistência Social, sob a perspectiva das legislações específicas, no
contexto de implantação do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS.
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Objetivo geral:

Capacitação de 455 participantes, distribuídos em 7 polos
descentralizados e Seminário de Abertura da capacitação, com o
objetivo de sensibilizar os participantes, em todos os níveis
hierárquicos, para a importância dos conteúdos a serem tratados, em
um processo coletivo de pactuação em torno da estruturação do SUAS
e da importância da elaboração dos Planos Municipais de Assistência
Social para uma gestão pública qualificada e democrática.

Público-alvo:

Gestores, técnicos e conselheiros municipais.

Vigência:

4 meses.

Título

Formação de Multiplicadores e Capacitação de Gerentes Sociais que
atuam na Proteção Social não Contributiva e Constituição da Rede
Nacional de Capacitação Descentralizada. 2008

Objeto

Curso presencial para gestores na política de assistência social apoio
em ferramentas de educação à distância no Fortalecimento
Institucional da Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); abrangência: 55
municípios do Estado de São Paulo.

Objetivo geral

Contribuir para a consolidação da Política de Assistência Social por
meio da qualificação profissional dos seus quadros técnicos,
aperfeiçoando o desempenho das funções de coordenação, gerência
ou operação direta de programas e serviços de proteção social não
contributiva. Participar da construção de uma rede nacional
descentralizada de agências capacitadoras, voltada para a qualificação
contínua e permanente dos profissionais da área, vinculados às
administrações estaduais e municipais.

Público-alvo

Equipes técnicas e gestores da política de assistência Social.

Vigência

11 meses.

Título

Consultoria para elaboração dos Cadernos CapacitaSUAS, com vistas
a subsidiar agentes, técnicos e gestores da Política de Assistência
Social. Contratante: Ministério do desenvolvimento Social e
Combate à Fome/ MDS, 2008.

Objeto:

Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para a
produção de informações técnicas com o objetivo de subsidiar os
gestores estaduais, DF e municipais de assistência social na
estruturação e implantação do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS.
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Objetivo geral:

Apresentar, de modo acessível, mas não menos rigoroso do ponto de
vista teórico-metodológico, as novas referências e categorias que
orientam o SUAS, bem como as estratégias de implementação, com
fundamentações conceituais e recorrências bibliográficas para
aprofundamentos sucessivos e continuados, contribuindo para a
construção de uma unidade na concepção da assistência social visando
o estabelecimento de uma ação integrada entre os três entes federados
(federal, estadual e municipal).
- Volume 1. SUAS: Configurando os eixos de mudança;
- Volume 2. Desafios da Gestão nos municípios e estados;
- Volume 3. Planos de Assistência Social: diretrizes para a elaboração.

Público-alvo

Gestores e profissionais da política de assistência social.

Vigência:

8 meses.

Título:

Curso de Capacitação dos Trabalhadores da Assistência Social do
Município de Franca – São Paulo com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Ação Social de Franca – São Paulo. 2008.

Objeto:

Curso de capacitação para elaboração de plano plurianual da assistência
social do município.

Objetivo geral:

Qualificar membros das equipes técnicas da assistência social nas
temáticas e conhecimentos referentes a planos programas e projetos
e supervisionar a elaboração do plano plurianual da assistência social
do município.

Público-alvo:

Equipes técnicas das Divisões de Assistência Social do município de
Franca.

Vigência:

4 meses.

Título:

Curso de Capacitação de gestores: programas e serviços no âmbito
da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, com o
Departamento de Promoção Social do Município de São João de Boa
Vista – São Paulo. 2008.

Objeto:

Prestação de serviços para capacitação de profissionais – assistentes
sociais, pedagogos e psicólogos do Departamento de Promoção Social
de São João da Boa Vista.

Objetivo geral:

Fornecer subsídios teóricos e práticos a profissionais visando qualificar
o desempenho de serviços e programas realizados, no âmbito da
Política de Assistência Social e com vista à consolidação do Sistema
Único de Assistência Social no que tange ao trabalho interdisciplinar e
violência intrafamiliar.
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Público alvo:

Assistentes sociais, pedagogos e psicólogos

Vigência:

3 meses.

Título:

Capacitação de Gestores do Programa Nacional de Inclusão de
Jovens, modalidade Pro-Jovem Adolescente, Serviço Socioeducativo,
com vistas à readequação de serviços socioeducativos de proteção
social básica destinado a jovens de 15 a 17 anos, compatível com a
Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de
Juventude. Contratante: MDS/UNESCO. 2007.

Objeto:

Prestação de serviços especializados de consultoria no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social para o desenvolvimento de
materiais de orientação e capacitação de gestores das três esferas de
governo, com vistas à readequação de serviço socioeducativo de
proteção social básica destinado a jovens de 15 a 17 anos, compatível
com a Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de
Juventude.

Objetivo geral:
Público-alvo

Subsidiar a política de assistência social no desenvolvimento de
serviços para a juventude.
Gestores e profissionais da política de assistência social.

Vigência:

3 meses.

Título:

Consultoria para execução do Mapa da Inclusão/Exclusão Social e o
Mapa da Vulnerabilidade Social do Município de João Pessoa – PB e
a construção de dois mapeamentos para complementar em termos
metodológicos e de escala de análise o trabalho em execução do
Mapa da Exclusão/ Inclusão Social e o Mapa da Vulnerabilidade
Social do Município do de João Pessoa. Prefeitura Municipal de João
Pessoa – PB. 2009.

Objeto:

Aperfeiçoamento da gestão das Secretarias Municipais de Assistência
Social, por meio ferramenta qualificada para territorialização dos seus
serviços e de proposta de redesenho institucional dos processos de
gestão, para a otimização das ações e sua adequação ao Sistema Único
de Assistência Social.

Objetivo geral:

Fortalecer e qualificar a gestão da política de assistência social por
meio de produção de métricas territoriais de demanda e padrões de
oferta.

Público-alvo:

Gestores e equipes técnicas e usuários da política de assistência Social.

Vigência:

3 meses.
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Título:

Consultoria e Assessoria, para realização de Diagnóstico da Situação
de Vulnerabilidade em Mogi das Cruzes, visando subsidiar o Órgão
Gestor e os Conselhos Municipais na Implantação do SUAS na
secretaria de ação social e cidadania de Mogi das Cruzes São Paulo.
2008.

Objeto:

Diagnóstico da Situação de Vulnerabilidade em Mogi das Cruzes, para
subsidiar o Órgão Gestor e os Conselhos Municipais na Implantação do
SUAS com Repercussões na Discussão de Outras Políticas Públicas.

Objetivo geral:

Diagnóstico das condições de vulnerabilidade da população de Mogi
das Cruzes, da rede sócio-assistencial do município; apresentar
subsídios para o gestor para implementação do SUAS no município.

Público-alvo:

Servidores e entidades sociais.

Vigência:

2 meses.

Título:

Apontamentos e indicações para fortalecimento e melhoria da
estrutura e da política de assistência social da secretaria de
assistência social e cidadania da Prefeitura Municipal de Diadema.
2008

Objeto:

Consultoria e Assessoria para diagnóstico municipal e reordenamento
institucional da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SASC no
Município de Diadema, São Paulo.

Objetivo geral:

Diagnóstico das condições socioeconômicas da população em situação
de vulnerabilidade social e proposta de redesenho dos processos de
gestão da Assistência Social para otimização das ações e sua
adequação ao Sistema Único de Assistência Social.

Público alvo:

Chefias - técnicas e administrativas - gestoras dos programas sociais
da SASC.

Vigência:

11 meses

Título:

Trabalho socioeducativo com famílias em programas de
transferência de renda a partir da implantação e operação do
Programa Fortalecendo a Família - na cidade de São Paulo PFF/SP/SP 2003.

Objeto:

Assessoria técnica para formação e construção de diretrizes
metodológicas para Trabalho com Famílias nos programas de
transferência de renda.
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2.

Objetivo geral:

Fomentar e qualificar a gestão da política, por meio de construção de
diretrizes metodológicas e formação, com vistas ao planejamento e
desenvolvimento de ações e serviços de trabalho social com família.

Público-alvo:

Gestores e profissionais da política de assistência social.

Vigência:

12 meses

PROJETOS ELABORADOS E NO AGUARDO DE CONFIRMAÇÃO

Título:

Núcleo de Atendimento e Promoção da Vida + Campanhas de
Mobilização para prevenção em Saúde no Dique da Vila Gilda
(Santos. SP. Brasil) – Edital Fundación Interamericana - IAF
2021.

Objeto:

Enfrentamento dos impactos da pandemia da Covid-19 entre os
moradores do dique da Vila Gilda, maior favela de palafitas do
Brasil, este projeto propõe duas frentes.

Objetivo geral:

Implantação do Núcleo de Atendimento e Promoção da Vida
(saúde da familia e sáude mental) e Campanhas que promovam
a cultura da Prevenção.

Público-alvo:

Moradores do Dique da Vila Gilda

Vigência:

12 meses

Título:

Desigualdades e vulnerabilidades: Renovação e Resiliência da
Plataforma Transatlântica em um mundo Pós Pandêmico (RRR)
- T-AP. Trans-Atlantic Platform Recovery, Renewal and
Resilience in a Post-Pandemic World (RRR) Call for Proposals.

Objeto:

Projeto realizado em uma parceria entre três universidades:
Columbia University (Líder proponente, de acordo com as
especificações do Edital), Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo e University College London. Tem como objetivo
amplo e em comum construir um intercâmbio de “informações
Transatlânticas”1, por meio de uma pesquisa dialógica e
comparativa entre Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nova
York) e Inglaterra (Londres), a fim de conhecer realidades
sociais, econômicas, políticas e culturais dos três países, com
ênfase, na compreensão dos impactos da COVID – 19 nas
condições e na vida cotidiana das populações desses países.
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Objetivo geral:

Diagnóstico e levantamento de perfil qualitativo, assim como,
processos de formação e capacitação em Formação
Humanística e Pacificação Restaurativa e TIC’s.

Público-alvo:

Moradores do bairro Recanto dos Humildes localizado no
distrito de Perus.

Vigência:

24 meses.

Título:

Diversidade e Tecnologia: a inclusão em pauta, ferramentas de
escritório e Design Interativo – Edital BASF - Conectar para
Transformar 2021.

Objeto:

Levantamento e mapeamento das populações, organizações e
empresas da região de Guaratinguetá que atuem com a
temática das juventudes, populações negras, LGBTQI+ e
mulheres; promover 18 encontros de encontros de formação
básica com foco em Office 365 e 22 encontros de formação em
Design com foco nas ferramentas Adobe Spark, para a criação
de página web e Adobe Rush para edição de vídeos.

Objetivo geral:

Dialogar com as necessidades do mundo do trabalho,
oferecendo capacitação à jovens negros, negras, indígenas,
LGBTQI+ e mulheres, por meio de educação tecnológica a fim de
qualificar essas populações em conhecimentos básicos
relacionados a tecnologia, otimizar tempo em atividades
operacionais e oferecer um diferencial de carreira aos
profissionais.

Público-alvo:

Jovens, população negra e indígena, população LGBTQI+ e
mulheres, entre 18 - 40 anos, moradores de Guaratinguetá, com
o mínimo acesso à internet e computador para participar das
capacitações.

Vigência:

12 meses.

Título:

Cultura como mediação para proteção e defesa de direitos de
crianças e adolescentes. CONDECA. 2019.

Objeto:

Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na
promoção, proteção e defesa de direitos, ou em programas
para cumprimento de medidas socioeducativas, de crianças,
adolescentes, famílias com crianças ou adolescentes,
instituições, gestores, operadores e outros agentes nos termos
da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente).
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Objetivo geral:

Construir metodologias capazes de responder às demandas e às
necessidades de crianças e adolescentes em situação de/ na rua.
Está fundamentado nas relações e no diálogo entre cultura e
política, bases conceituais e práticas desenvolvidas nos campos
da psicologia social e da psicanálise.

Público-alvo:

População em situação de rua, em especial, crianças,
adolescentes e famílias; gestores e operadores das políticas de
assistência social e cultura, conselheiros, representantes de
fóruns, coletivos, organizações representativas e/ou de defesa
dos direitos das crianças e adolescentes.

Vigência:

12 meses.

Título:

Inclusão digital de idosos como fator de fortalecimento de
vínculos intergeracionais.

Objeto:

Desenvolvimento de metodologia educacional inovadora e nãoformal de minimização de analfabetismo e/ou de analfabetismo
funcional exclusivamente voltado para a pessoa idosa, visando
à autonomia e à independência daquela com dificuldade no
processo de alfabetização – 2019.

Objetivo geral:

Realizar conjunto de ações inovadoras e/ou complementares às
políticas públicas municipais de promoção, proteção e de defesa
de direitos da pessoa idosa a serem desenvolvidas na cidade de
São Paulo, tendo como prioritárias aquelas em situação de
vulnerabilidade.

Público-alvo:

Idosos e Jovens participantes dos Centro de Convivência
Intergeracional – CCInter2. A população em geral, família da
pessoa idosa e dos jovens, bem como o seu grupo social
ampliado e profissionais/gestores de diferentes áreas e serviços
que envolvam cuidado, atendimento, promoção de autonomia,
integração e participação da pessoa idosa na sociedade, assim
como, as que atuam com o fortalecimento dos vínculos
intergeracionais.

Vigência:

24 meses.

2

Número de vagas disponíveis e oferecidas pelos Centro de Convivência Intergeracional. Resultado de
consulta realizada diretamente na Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS.
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3. PARCEIROS
•

Ministério dos Direitos Humanos - Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente - Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

•

Ministério da Justiça e Cidadania - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – Secretaria
Especial de Direitos Humanos (SEDH-MJC)

•

Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho
Estadual do Idoso – (CEI)

•

Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Social - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – (CONDECA)

•

Mitra Arquidiocesana de São Paulo

•

Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de São Paulo – SMADS.

•

Prefeitura Municipal de Jundiaí – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social (SEMADS)

•

Prefeitura Municipal de Diadema – Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SASC

•

Sociedade Hospital Samaritano.
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