
       

Encontro de Apoio Técnico de Gestão, Serviços e Benefícios da 
SNAS 

 

 

Programação  

 

 

Data: 23 de setembro de 2019 - 09h30 às 18h00 

Local: Auditório SNAS - Edifício The Union - SMAS, Trecho 3, Quadra 2, Lote 1 – Brasília/DF 

 

MANHÃ – 09h30 às 12h00 

Temática: Vigilância Socioassistencial - O que é, o que faz, e como fazer? 

Ementa: O objetivo deste encontro de apoio técnico é ofertar a Estados e Municípios um 
conteúdo introdutório sobre vigilância socioassistencial. 

 

O Encontro abordará os seguintes tópicos: 

1. A definição de Vigilância Socioassistencial  
2. Marcos Normativos para a Vigilância 
3. Conceitos básicos em Vigilância - Oferta e Demanda em Assistência Social; Risco e 

Vulnerabilidade)  
4. Principais fontes de informação para a vigilância 
5. Experiências e boas práticas 
6. Recomendações e Desafios para a implantação e estruturação da vigilância nos 

municípios 
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TARDE – 14h00 às 16h00 

Temática: Uso de ferramentas informacionais para subsidiar o monitoramento de políticas 

de Desenvolvimento Social 

Ementa: Apresentar as ferramentas informacionais do Ministério e possíveis usos para 

subsidiar os gestores no monitoramento das suas políticas. 

O Encontro abordará os seguintes tópicos: 

1. Apresentação geral das ferramentas informacionais do Ministério 

2. Estudos de casos reais de uso dos dados  

3. Manipulação das principais ferramentas 

 

 

 

TARDE – 16h20 às 18h00 

Temática: Níveis de reconhecimento das entidades socioassistenciais 

Ementa: A apresentação tem como objetivo abordar os principais aspectos que perpassam os 

níveis de reconhecimento das entidades de assistência social no SUAS. Para tanto, será 

apresentado sob o prisma das normas e dos processos de gestão quais são as possibilidades e 

os procedimentos relacionados à inscrição das entidades de Assistência Social nos Conselhos 

Municipais de Assistência Social; inserção e atualização das informações no Cadastro Nacional 

de Entidades de Assistência Social; e o requerimento e concessão da Certificação de Entidades 

de Assistência Social - CEBAS.   

 

 


