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1. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Título

Estudo avaliativo da implementação do Sistema Único de
Assistência Social no Brasil

Objeto

Elaboração de pesquisa científica

Objetivo geral

Fortalecer a rede de cooperação científico-acadêmica entre
Programas de Pós-Graduação consolidados, integrantes da
Área de Serviço Social, em torno do eixo temático Política de
Assistência Social, tendo em vista elevar o padrão de
qualidade da formação de profissionais em nível de
graduação e de pós-graduação, ampliar a produção científica
desses Programas e contribuir com subsídios para a
qualificação dos serviços e programas que materializam a
Política de Assistência Social no Brasil.

Público-alvo

Pesquisadores, gestores e profissionais que atuam na política
de assistência social, bem como alunos de graduação e pósgraduação.

_____________________________________________________________________________
Título

Pesquisa avaliação e percepção das famílias atendidas nos
Centros de Referência de Assistência Social.

Objeto

Pesquisa de avaliação e percepção das famílias atendidas nos
serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência
Social.

Objetivo geral

Avaliar e criar insumos para o aprimoramento dos serviços e
programas prestados pelos Centros de Referência de
Assistência Social.

Público-alvo

Gestores, equipes técnicas da proteção social básica e
famílias beneficiárias.

_____________________________________________________________________________
Título

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

Objeto

Curso de especialização “in company” com carga
horária combinada entre presencial e a distância
para trabalhadores da política de assistência social.

Público-alvo

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

Formação regional e Supervisão Técnica na Política de
Assistência Social.

Objeto

Curso de capacitação e supervisão técnica de gestores,
coordenadores e técnicos de nível superior dos serviços da
Rede Pública do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Objetivo geral

Desencadear um movimento de formação, intercalando
seminários, oficinas, com espaços de supervisão, criando
fundamentos e referências para o debate e reordenamento
das ações e intervenções da política nos municípios.

Público-alvo

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

_____________________________________________________________________________
Nome

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

Objeto

Formação de gestores na política de assistência social
mediante curso presencial, com apoio em ferramentas de
educação à distância.

Objetivo geral

Público-alvo

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.
Equipes técnicas e gestores da política de assistência Social

_____________________________________________________________________________
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Título

Supervisão Técnica na Política de Assistência Social e
Sistema Único de Assistência Social. 64 horas

Objeto

Capacitação dos trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEMADS, por meio de supervisão
técnica às equipes de Proteção Social Básica e Proteção Social
Especial e de oficinas de discussão e seminários, ampliando o
processo de formação para a Rede Socioassistencial.

Objetivo geral

Fornecer subsídios (teóricos, metodológicos, técnicos,
operativos e éticos) para a construção crítica e criativa de
novas alternativas de intervenção aos trabalhadores do SUAS
e elevar a qualidade do provimento dos serviços, programas,
projetos, benefícios e da gestão do Sistema, contribuindo
para a ressignificação das ofertas da Assistência Social e
potencializando o pleno cumprimento de suas funções e
seguranças afiançadas, na perspectiva da garantia de direitos.

Público-alvo

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

_____________________________________________________________________________
Título

Formação e construção de diretrizes do Trabalho Social com
família na Proteção Social Especial (PAEFI).

Objeto

Capacitação da equipe técnica dos Centros de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) e dos Núcleos
Psicossocial 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.
_____________________________________________________________________________
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Título

Supervisão técnica na Política de Assistência Social e
Sistema Único de Assistência Social.

Objeto

Capacitação e Formação no âmbito da assistência social do
município, com ênfase na qualificação de gestores,
coordenadores e técnicos dos serviços do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e representantes das entidades
socioassistenciais.

Objetivo geral

Desencadear um movimento de formação continuada,
intercalando seminários, oficinas, com espaços de
supervisão, criando fundamentos e referências para o debate
e reordenamento das ações e intervenções da política de
assistência social em diferentes municípios.

Público-alvo

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

Capacitação presencial e a distância para a Proteção Social
Especial.

Objeto

Capacitação para gestores do CREAS e de serviços
especializados de média complexidade

Objetivo geral

Fomentar e qualificar a gestão do Creas, por meio da
articulação e reorganização dos serviços de média
complexidade, a partir do Plano Municipal de Assistência
Social, com vistas ao planejamento e desenvolvimento de
ações e serviços de qualidade à população usuária.

Público-alvo
Equipes técnicas da proteção social especial.
_____________________________________________________________________________
Título

Capacitação e Supervisão técnica em trabalho social com
família na Política de Assistência Social.

Objeto

Capacitação e Supervisão em Trabalho Social com família na
PNAS/SUAS

Objetivo geral

Capacitação e supervisão técnicas de equipes técnicas da
Proteção Social básica e da Proteção Social especial para a
discussão das diretrizes metodológicas e componentes
estratégicos das metodologias de trabalho com família na
PNAS/SUAS.

Público-alvo
Gestores e equipes técnicas
____________________________________________________________________________
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Título

Curso de curta duração na Política de Assistência Social.

Objeto

Capacitação no âmbito da assistência social de municípios,
com ênfase na qualificação de gestores, técnicos e agentes
sociais, operadores dos Centros de Referência Especializados
de Assistência Social.

Objetivo geral

Execução de serviços de capacitação de gestores, técnicos e
agentes sociais do município, na perspectiva de adensar
competências no entendimento e na implementação do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com especial
destaque à proteção social especial.

Público-alvo

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

Título

Produção de caderno técnicos (CapacitaSUAS I e II)

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.

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).

Público-alvo

Gestores e profissionais da política de assistência social
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2. HABITAÇÃO
Título

Pesquisa de
habitacionais

avaliação

de

impacto

de

programas

Objeto

Avaliação de impacto de programas de provisão de moradia,
urbanização e regularização fundiária

Objetivo geral

Avaliar junto a famílias e organizações sociais e comunitárias
os impactos produzidos a partir da implementação de
programas habitacionais do município

Público-alvo

Gestores e equipes técnicas da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e seus beneficiários.
_____________________________________________________________________________
Título

Capacitação Trabalho Social e Habitação de Interesse Social.

Objeto

Capacitação e supervisão sobre Trabalho Social e Habitação
de Interesse Social na implementação dos programas,
projetos e serviços municipais, estaduais e nacionais.

Objetivo geral

Capacitar os profissionais da área social que atuam em
diversos programas e serviços da política de habitação,
buscando o aprimoramento das ações.

Público-alvo

Gestores, equipe técnica e beneficiários.

_____________________________________________________________________________
Título

Matriz de indicadores para a pós-ocupação

Objeto

Prestação de serviços técnicos especializados a programas na
esfera da Habitação, na área de metodologia de avaliação e
de construção de indicadores sociais.

Objetivo geral

Elaborar matriz avaliativa para processos de pós-ocupação.

Público-alvo

Gestores e profissionais da política de habitação
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3. ESPAÇO URBANO E COMUNICAÇÃO
Título

Espaço urbano, comunicação em tempo real e crise de
mobilidade: significação social-histórica do rush como
sintoma metropolitano da condição transpolítica

Objeto

Construção de cartografias capazes de localizar/ interpretar os
fluxos de produção, apropriação e uso por parte de jovens e
coletivos juvenis na cidade de São Paulo, com ênfase para as
formas de articulação entre ações/ manifestações culturais e
políticas.

Objetivo geral

Público-alvo

Contribuir para colocar a questão do
desenvolvimento urbano no centro do debate
sobre desenvolvimento nacional reconhecendo a
importância da dinâmica urbana-metropolitana
como elemento crucial para a garantia do direito à
cidade.
Identificar mecanismos produtores de bloqueios e
avanços
no
bem-estar
urbano,
na
sustentabilidade ambiental e na superação das
desigualdades sociais.
Rede pluridisciplinar de trocas de informações, saberes e de
metodologias, com base na experiência de ensino-pesquisaextensão-serviços de professores-pesquisadores, pósgraduados, de estudantes de mestrado e doutorado e de pósdoutorado, vinculados a diferentes Programas de pósgraduação e dos quadros do setor social com
responsabilidade na gestão territorial de políticas sociais.

Rua Ministro Godoy, 1173. São Paulo. SP. Brasil. 05015-001
Telefone: 55 11 3871-4429/3801. http://www.pucsp.br/cedepe coord-cedepe@pucsp.br

9

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

4. IDOSO
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.

Objeto

Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa

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.
____________________________________________________________________________
Título

Campanhas educativas de mídia: construir a cultura da
longevidade.

Objeto

Criação e desenvolvimento de uma Campanha de mídia e de
conscientização para a construção de uma Cultura da
Longevidade por meio de audiovisuais (videoclipes)

Objetivo geral

Desenvolver um projeto de comunicação e longevidade,
utilizando-se de técnicas de comunicação audiovisuais para
apresentar conteúdos relacionados ao longeviver de forma
criativa. Sensibilizar os profissionais e educar ao público em
geral, por meio de campanhas educativas e de conscientização
sobre o processo de envelhecimento, velhices e longevidade.

Público-alvo

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

Capacitação: Serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos de Idosos.

Objeto

Capacitação dos técnicos supervisores dos Centros de
Referência de Assistência Social e equipe técnica e gerentes
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
Núcleos de Convivência de Idosos, 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.

Público-alvo

Equipes técnicas que trabalham nos Centros de Referência de
Assistência Social e Núcleos de Convivência de Idosos.
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_____________________________________________________________________________
Título

Cartografia e diagnóstico socioterritorial do idoso

Objeto

Elaboração de diagnóstico socioterritorial das demandas da
população idosa e da oferta de políticas e redes de apoio para
esse segmento populacional.

Objetivo geral

Realização de estudo e diagnóstico socioterritorial da
população idosa, capaz de incidir na qualificação e na
consolidação de políticas públicas nos âmbitos municipal,
estadual e nacional.

Público-alvo

Conselhos Municipal, Estadual e Nacional do Idoso;
profissionais das políticas de saúde, educação, assistência
social, esporte, cultura, organizações e movimentos sociais;
população idosa.

5. PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Título

Pesquisa sobre saúde da população com deficiência: diálogo
com serviços e os significados atribuídos pela população ao
acesso e cuidados em saúde.

Objeto

Pesquisa sobre as condições de vida da pessoa com
deficiência, de modo a reconhecer problemas e dificuldades
desse segmento populacional.

Objetivo geral

Identificar, mapear e analisar as demandas, oferta e acesso a
serviços e ações que envolvem o cuidado em saúde e a
inclusão social da pessoa com deficiência, de forma a
subsidiar processos de planejamento, gestão do trabalho e
formação de profissionais do serviço, assim como da
população dos territórios de referência.

Público-alvo

Gestores e equipes técnicas da política de saúde/ pessoas
com deficiência

_____________________________________________________________________________
Título

Pesquisa sobre barreiras de acesso para crianças e
adolescentes com deficiência

Objeto

Estudo qualitativo com beneficiários de políticas públicas
para crianças e adolescentes com deficiência, e suas famílias,
para identificar e analisar as barreiras que impedem o acesso
aos direitos e a sua efetiva inclusão social na escola e em
outros serviços públicos.
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Objetivo geral

Identificar e analisar as barreiras sociais presentes no
contexto familiar e sociocultural, que dificultam o acesso à
escola e aos demais serviços públicos (tais como saúde,
assistência social, cultura, esporte, lazer e outros), bem
como, o exercício dos direitos humanos e liberdades
fundamentais das pessoas com deficiência, beneficiárias do
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
(BPC), na faixa etária de 4 a 18 anos.

Público-alvo

Gestores Nacionais, estaduais e municipais da política de
assistência Social e crianças e adolescentes com deficiência.

6. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Título

Cultura como vetor de proteção: crianças e adolescentes na
cidade de São Paulo e em municípios de fronteira.

Objeto

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

Objetivo geral

Identificar, dar visibilidade e interagir com as formas como se
processa a vida cultural de crianças e adolescentes residentes
nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo
demarcando sua condição de sujeitos de direitos e evidenciando
a importância da cultura como meio privilegiado de conexão e
interação social e com o mundo que as envolvem.

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.
_____________________________________________________________________________
Título

Cultura como vetor de proteção em 5 regiões do Brasil:
protagonismo de crianças e adolescentes nas políticas
públicas.

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.
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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
_____________________________________________________________________________
Título

Diagnóstico e Plano Decenal de direitos humanos e
atendimento socioeducativo para criança e adolescente

Objeto

Elaboração de diagnóstico participativo e construção coletiva
dos direitos humanos de crianças e adolescentes e
atendimento socioeducativo.

Objetivo geral

Construir, de forma participativa com os atores do Sistema de
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente,
diagnóstico situacional dos Direitos Humanos de Criança e
Adolescentes e do Sistema Socioeducativo, considerando as
especificidades territoriais e a rede de atendimento do
Município, bem como fortalecer a atuação do SGDCA por
meio de capacitação de seus atores e aplicação de
instrumentais para efetivação dos mecanismos de
prevenção, promoção e defesa dos Direitos Humanos,
consolidados nos planos decenais.

Público-alvo

Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente; conselheiros

7. JUVENTUDE
Título

Caderno de Orientações Programa Projovem

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

Subsidiar a política de assistência social no desenvolvimento de
serviços para a juventude

Público-alvo

Gestores e profissionais da política de assistência social

____________________________________________________________________________
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Título

Jovens, cultura e política: urbanidades, fluxos, apropriações,
usos

Objeto

Construção de cartografias capazes de localizar/ interpretar os
fluxos de produção, apropriação e uso por parte de jovens e
coletivos juvenis na cidade de São Paulo, com ênfase para as
formas de articulação entre ações/ manifestações culturais e
políticas.

Objetivo geral

Público-alvo

Contribuir para colocar a questão do desenvolvimento
urbano no centro do debate sobre desenvolvimento
nacional reconhecendo a importância da dinâmica
urbana-metropolitana como elemento crucial para a
garantia do direito à cidade.
Desenvolver uma cartografia das manifestações
culturais e de seus fluxos em escala metropolitana, com
o propósito de contribuir para uma maior compreensão
dessas dinâmicas na tessitura social e de como estas
ressignificam as populações e os lugares em diferentes
centros urbanos.
Rede pluridisciplinar de trocas de informações, saberes e de
metodologias, com base na experiência de ensino-pesquisaextensão-serviços
de
professores-pesquisadores,
pósgraduados, de estudantes de mestrado e doutorado e de pósdoutorado, vinculados a diferentes Programas de pós-graduação
e dos quadros do setor social com responsabilidade na gestão
territorial de políticas sociais.

8. CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Título

Pesquisa de avaliação sobre Associativismo e do
Cooperativismo dos Catadores de Materiais Recicláveis

Objeto

Pesquisa de avaliação de Programas Fortalecimento do
Associativismo e do Cooperativismo dos Catadores de
Materiais Recicláveis: Formação para Autogestão, Assistência
Técnica e Mobilização

Objetivo geral

Fortalecer o potencial de inclusão social e de sustentabilidade
das suas organizações produtivas, bem como a dimensão
autonomizadora e emancipatória para os trabalhadores e
trabalhadoras.

Público-alvo

Gestores, equipes técnicas e beneficiários do Programa de
Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo dos
Catadores de Materiais Recicláveis.
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9. CARTOGRAFIAS
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.

______________________________________________________________________
Título

Topografia Social do Município e Reordenamento
institucional de política de assistência social.

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.

______________________________________________________________________
Título

Pesquisa e produção de cartografias/planos para gestão da
política de proteção social: integração entre benefícios de
transferência de renda e serviços socioassistenciais.

Objeto

Produção de Mapa de Vulnerabilidade Social, pesquisa de
campo para identificar a integração entre benefícios de
transferência de renda e serviços socioassistenciais, de forma
a qualificar um Plano de Metas de Integração entre
Benefícios e Serviços.

Objetivo geral

Construir proposta de metodologia que proporcione
conhecimento, modelo de gestão e definição de estratégias
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territorializadas de integração do acesso de beneficiários a
serviços socioassistenciais em contextos metropolitanos de
gestão do SUAS.
Público-alvo

Gestores Nacionais, estaduais e municipais e usuários da
política de assistência Social.

_____________________________________________________________________________
Título

Fluxos populacionais relativos ao acesso às políticas de
Assistência Social e Habitação

Objeto

Cartografia de fluxos populacionais que tem como foco a
análise de acessos e barreiras de acesso nas políticas de
assistência social e habitação.

Objetivo geral

Público-alvo

Contribuir para colocar a questão do
desenvolvimento urbano no centro do debate
sobre desenvolvimento nacional reconhecendo a
importância da dinâmica urbana-metropolitana
como elemento crucial para a garantia do direito à
cidade.
Desenvolver
uma
cartografia de fluxos
populacionais,
identificando
mecanismos
produtores de bloqueios e avanços no bem-estar
urbano, na sustentabilidade ambiental e na
superação das desigualdades sociais.
Rede pluridisciplinar de trocas de informações, saberes e de
metodologias, com base na experiência na relação ensinopesquisa-serviços; destinada a professores-pesquisadores,
pós-graduados, estudantes de mestrado e doutorado e de
pós-doutorado e aos quadros do setor social com
responsabilidade na gestão territorial de políticas sociais.

10.CONSELHOS E CONTROLE SOCIAL
Título

Curso de capacitação para conselhos municipais, estaduais,
nacionais: controle social e articulação entre políticas
setoriais.

Objeto

Curso de capacitação de conselheiros municipais, estaduais e
nacionais de políticas públicas.

Objetivo geral

Capacitar os conselheiros municipais, estaduais, nacionais
contribuindo para o desempenho de suas funções como
agentes públicos no exercício do controle social, no âmbito
das políticas públicas nas quais se inserem.
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Público-alvo

Conselheiros municipais, estaduais e nacionais de políticas
públicas.

____________________________________________________________________________
Título

Capacitação de gestores, conselheiros e entidades
socioassistenciais na política de assistência Social.

Objeto

Capacitação no âmbito da assistência social do município,
com ênfase na qualificação de técnicos da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SEMADS), dos conselheiros do Conselho Municipal de
Assistência Social e representantes de entidades
socioassistenciais.

Objetivo geral

Capacitação de equipes técnicas da Secretaria Municipal de
Assistência Social e do Conselho correlato.

Público-alvo

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

_____________________________________________________________________________
Título

Capacitação de municípios para construção de planos
municipais de assistência social.

Objeto

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

Objetivo geral

Subsidiar gestores, técnicos e conselheiros municipais para a
elaboração de Planos Municipais de Assistência Social

Público-alvo

Gestores e profissionais da política de assistência social

_____________________________________________________________________________
Título

Curso de formação de conselheiros de políticas sociais

Objeto

Subsidiar conselheiros na sua função de controle social.

Objetivo geral

Desenvolver atividades de formação de conselheiros que
atuam na área das políticas sociais visando contribuir para
melhor qualificação do exercício da representação nestes
espaços de participação social, fortalecendo o exercício da
cidadania ativa e das práticas de democracia participativa.
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Público-alvo

Representantes da sociedade civil, mas também do poder
público nos conselhos de gestão das políticas sociais tais
como: educação, saúde, assistência social, habitação, meio
ambiente, cultura, segurança alimentar e nutricional, criança
e adolescente, juventude, mulheres, idosos e igualdade racial

11. PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CONDICIONADA
Título

Trabalho com Famílias nos programas de transferência de
renda.

Objeto

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

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

_____________________________________________________________________________
Título

Programas de transferência de renda condicionada na
América Latina: estudo comparado

Objeto

Estudo comparado sobre os programas de transferência de
renda em implementação em países da América Latina,
América Central e Caribe, tendo em vista a elaboração de um
perfil geral sobre esses programas e sua contextualização
considerando a conjuntura socioeconômica e política que
propiciou o surgimento desses programas e seu
desenvolvimento até a atualidade.

Objetivo geral

Desenvolver estudo comparado entre programas de
transferência de renda condicionada em desenvolvimento na
América Latina considerando os aspectos indicados na
delimitação do objeto da pesquisa, acima configurado.

Público-alvo

Pesquisadores, gestores e profissionais que atuam em
políticas sociais, bem como alunos de graduação e pósgraduação.
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12.PESQUISA
Título

Levantamento da realidade religiosa e pastoral nas
paróquias e comunidades da Arquidiocese de São Paulo

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

Regiões episcopais objetos da pesquisa: Belém, Brasilândia,
Ipiranga, Lapa, Região Episcopal de Santana e Sé.
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