
Ata Reunião da Frente de Capacitação – GT Indicadores 

Data: 11 de setembro de 2017 

Local: SMADS 

Presentes: Antonio Carlos Stelzer, Cláudia Moreno, Ênin Segurado, Rafael Lopes e 

Renato Cintra 

Pauta: 

1) Estratégias 

2) Apresentação de Cronograma 

3) Encaminhamentos 

 

1) Estratégias:  

Partindo da premissa de que são atribuições desse grupo de trabalho pensar 

estratégias de capacitação, organizar (cronograma, locais para realização da 

formação, horários, participantes, método etc.,), ou seja, tudo que envolverá a 

assimilação do conhecimento e entendendo a necessidade do envolvimento dos 

técnicos dos Observatórios Locais e considerando como uma estratégia de 

aproximação, empoderamento e tê-lo como referência nas respectivas SAS, os 

técnicos reunidos resolveram: 

a) Os grupos responsáveis pela formação nas respectivas SAS serão constituídos 

pelo técnico do observatório local, pelo gestor da parceria e por um membro 

do GT de capacitação; 

b) Assim sendo, o haverá três níveis no fluxo de informações e na relação com os 

gerentes dos serviços: 1º nível - gestores da parceria, técnico do observatório 

local; 2º nível – técnico participante do GT; 3º nível – técnicos do observatório 

central.  

Ressalta-se que o contato entre os gerentes dos serviços e esta pasta é 

realizado pelos gestores das parcerias e, portanto, a necessidade de 

participação ativa desse grupo de profissionais que serão os primeiros a serem 

acionados para solução de dúvidas no preenchimento das novas planilhas.  

 

2) Cronograma 

A apresentação do cronograma foi realizada tendo como uma das principais 

alterações que o início das capacitações se iniciará pelos técnicos dos 

observatórios locais, gestores das parcerias e dos CRAS.  

 O cronograma ainda sofrerá modificações uma vez que as capacitações, 

como relatados no item estratégias, serão responsabilidades dos gestores das 



parcerias e técnicos dos observatórios locais e, portanto, de forma 

descentralizada.    

 

3) Encaminhamentos 

   Serão realizados pré-testes das planilhas junto aos serviços. A Cláudia, 

Toninho, Ênin e Rafael serão responsáveis pelos referidos testes.  Prazo 25/09; 

 

a) Deverá ser construído um tutorial de conceitos – atendimentos, trabalho 

com famílias, visita domiciliar etc. O Renato será o responsável pela 

verificação de quais conceitos existem nas planilhas, quem são os 

responsáveis pelas definições e a construção do tutorial.  Prazo 22/09; 

 

b) Como uma planilha das novas DEMES serve para diversas tipologias de 

serviço, deverá ser construído documento a qual deverá estar descrito 

quais variáveis ou quais campos devem ser preenchidos por cada tipologia.  

 

c) A próxima reunião do GT de Capacitação será dia 26/09 às 9h30 na SMADS.  

 

 

 

 

 

  


