
 

Programação 

 
Data: 29 de julho de 2019 – 09h00 às 18h00  
Local: Auditório SNAS - Edifício The Union – SMAS, Trecho 3, Quadra 2, Lote 1– Brasília/DF 
 
Objetivo: Aprimoramento de conhecimentos e conceitos da Política Nacional de Assistência Social 
e do SUAS, relacionados ao Serviço de Proteção Social Especial, para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias,  no intuito de oportunizar troca de informações e de experiências, visando 
a qualificação das ações/atividades do Serviço ofertados nas distintas Unidades: Centros-Dia, 
Unidades Referenciadas, Domicílio e pelo CREAS, como tipificado.  
 
Objetivos específicos 

✓ Apresentar as legislações nacionais e internacionais que embasam a necessidade de ações 
específicas do SUAS sensíveis à realidade das pessoas com deficiência, pessoas idosas e suas 
famílias em situação de risco social, dependência de cuidados, e outras violações de direito; 

✓  Estruturação do Serviço de Proteção Social Especial, para Pessoas com Deficiência, Idosas e 
suas Famílias ofertado nas diversas Unidades da Rede Socioassistencial, público e privada, a 
luz da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009).  

✓  Refletir sobre a gestão e articulação do Serviço no território. Bem como, as ações e suas 
atividades: sobre a composição das equipes técnicas de referência; compartilhamento de 
espaços físicos; oferta em Unidade Pública, ou em parcerias com Entidades da Rede 
Socioassistencial e Organizações da Sociedade Civil;  

✓ Socializar conhecimentos proporcionando debates e discussões que prezem pela troca de 
experiências; 

✓ Apresentar as orientações técnicas sobre o Serviço em construção, debater e colher subsídios. 
 
 

 17h00 às 17h50 Encerramento

29/7/2019

Trabalho em grupo: como o o Serviço de Proteção Social Especial Para pessoas com 

deficiência, Idosas e suas Famílias e asn diversas  Unidades de oferta do Serviço é

realizado nos territórios?

Almoço

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Lei 13.019/2014 -  MROSC

Intervalo 

Discutindo o Serviço de Proteção Social Especial Para pessoas com deficiência, Idosas e 

suas Famílias e as diversas Unidades de oferta do Serviço

09h00 às 09h10 Abertura e boas-vindas

9h00 às 10h00

10h20 às 12h00

12h00 às 14h00

14h00 às 15h00

15h:00 às 16h:30

16h30 às 16:50

O SUAS e a Assistência Social das Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e Suas 

Famílias


