
Diálogos Estaduais sobre a Proteção Social Básica 

A Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS realizará Diálogos Estaduais sobre a Proteção 

Social Básica, por meio de videoconferência, com o objetivo promover sete encontros de apoios 

técnicos regionalizados, alcançando todos os estados brasileiros e o Distrito federal, para 

qualificação das ofertas dos serviços de Proteção Social Básica e intercâmbio de experiências 

sobre o atendimento no contexto da emergência em razão da infecção pelo novo coronavírus. 

No início de março, foi enviado ofício aos gestores estaduais e distrital informando acerca da 

realização do ciclo e solicitando a sugestão dos temas de maior relevância para cada estado, 

bem como indicações de experiências municipais de atendimento no contexto da pandemia. O 

objetivo foi construir de forma colaborativa a programação do encontro, de forma conectada 

com as demandas locais. 

Também foi reservado um espaço na programação para apresentação dos dados da Vigilância 

Socioassistencial, com o objetivo de oferecer insumos para a qualificação do monitoramento 

das ofertas em nível local. Por essa razão, será facultado aos estados, dentro do limite máximo 

de participantes, inscrever técnicos da área de vigilância para tomar parte no encontro, visando 

uma maior integração entre essas equipes. 

 

COMO FUNCIONA? 

 A SNAS enviará Ofício aos Estados/DF, via e-mail, com orientações para a inscrição e o 

link do formulário de inscrições em data próxima ao evento;  

 Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição online e aguardar sua 

confirmação; 

 As vagas são limitadas: mais informações serão disponibilizadas por meio de ofícios às 

gestões estaduais e distrital; 

 Os participantes receberão certificado. 

 

Nº REGIÃO UNIDADES FEDERATIVAS DATA 

1 NORDESTE 1  Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí e Rio 
Grande do Norte  

06 a 08 de abril 

2 NORDESTE 2  Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe  13 a 15 de abril 

3 NORTE 1 Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima  27 a 29 de abril 

4 NORTE 2 Amapá, Pará e Tocantins  04 a 06 de maio 

5 SUL  Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina  

19 a 21 de maio 

6 SUDESTE  Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo  

26 a 28 de maio 

7 CENTRO-OESTE  Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul  

08 a 10 de junho 

 

Contamos com a participação de todas e todos! 

Alguma dúvida? Envie para o e-mail: dpsb@cidadania.gov.br 

 


