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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

Núcleo Nacional de Educação Permanente do SUAS – NUNEP/SUAS 

 

 

Reunião Extraordinária do Núcleo Nacional de Educação Permanente do SUAS – 

NUNEP/SUAS 

Local: Realizada por videoconferência 

Data: 28 e 29/01/2021 

 

Aos vinte e oito e vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um realizou-se a Reunião 1 

Extraordinária do Núcleo Nacional de Educação Permanente – NUNEP/SUAS, sob a Coordenação 2 

da Sra. Patrícia Neves Raposo, Representante do Departamento de Gestão do SUAS – 3 

DGSUAS/SNAS/MC. Estiveram presentes os seguintes membros titulares e suplentes: Prof. 4 

Edgilson Tavares de Araújo, Representante de Instituição de Ensino Superior - IES; Roberta Pelella 5 

Melega, Representante do Departamento de Proteção Social Especial – DPSE/SNAS/MC; Ana 6 

Amélia da Silva, Representante da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – SENARC/MC; 7 

Ana Paula Franco, Representante da Coordenação Geral de Gestão do Trabalho e Educação 8 

Permanente – CGGTEP/SNAS/MC; Prof. Everaldo Lauritzen Lucena Filho, Representante de 9 

Instituição de Ensino Superior - IES; Maria Aparecida do Amaral Godoi, Representante do 10 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS - Segmento Trabalhadores; Ana Rita Suassuna 11 

Wanderly, Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – 12 

CONGEMAS; Bruno Baranda Cardoso, Representante da Secretaria de Avaliação e Gestão da 13 

Informação – SAGI/MC; Roberta Fernandes de Souza, Representante do Conselho Nacional de 14 

Assistência Social – CNAS – Segmento Usuários; Patrícia Neves Raposo, Representante do 15 

Departamento de Gestão do SUAS – DGSUAS/SNAS/MC; Margarete Cutrim, Representante do 16 

Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado da Assistência Social – FONSEAS; Clóvis Alberto 17 

Pereira, Representante do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – Segmento Usuários; 18 

Vânia Maria Machado, Representante do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – 19 

Segmento Trabalhadores; Becchara Rodrigues de Miranda, Representante do Departamento de 20 

Gestão do SUAS – DGSUAS/SNAS/MC; Istela Gusmão, Representante da Coordenação Geral de 21 

Gestão do Trabalho e Educação Permanente – CGGTEP/SNAS/MC. ABERTURA 28/01/2021: O 22 

Sr. Becchara Rodrigues de Miranda, Representante do Departamento de Gestão do SUAS – 23 

DGSUAS/SNAS/MC, iniciou a reunião cumprimentando a todos e solicitou que a Secretaria 24 

Executiva fizesse a leitura da programação dessa reunião. A Sra. Ana Paula Franco, Representante 25 
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da Coordenação Geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente – CGGTEP/SNAS/MC, 26 

apresentou a seguinte programação: 28/01/2021: 09h30 às 09h45: Leitura e aprovação da pauta; 27 

09h45 às 10h30: Aprovação da memória da 1ª Reunião Ordinária do NUNEP; 10h30 às 12h00: 28 

Discussão e aprovação da proposta de regimento interno; 12h00 às 14h00: Almoço; 14h00 às 29 

15h30: Aprovação do Plano de Ação 2021; 15h30 às 17h00: Formação das comissões temáticas 30 

para 2021. Dia 29/01/2021: 9h30 às 12h00 – Reunião das comissões; 12h00 às 14h00 – Almoço; 31 

14h00 às 16h00: Continuação do trabalho das comissões; 16h00 às 17h00: Reunião geral com os 32 

membros do NUNEP e encaminhamentos. O Sr. Becchara Rodrigues de Miranda questionou se 33 

haveria alguma observação em relação à programação apresentada e a Sra. Vânia Maria Machado, 34 

Representante do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – Segmento Trabalhadores, 35 

questionou se a proposta de regimento interno passou pela regulação e se as comissões constarão no 36 

decreto de criação do NUNEP. O Sr. Becchara Rodrigues de Miranda explicou que o decreto não 37 

prevê a criação de comissões e entendeu que é necessário fazer uma leitura do regimento interno 38 

para verificar qual foi o posicionamento da regulamentação em relação a essa questão. A Sra. Ana 39 

Paula Franco explicou que foi seguida a mesma analogia do CNAS para instituições das comissões 40 

do NUNEP. Feitos os esclarecimentos necessários, a programação foi aprovada. Seguindo para 41 

aprovação da memória da 1ª Reunião Ordinária do NUNEP, a Sra. Ana Rita Suassuna Wanderly, 42 

Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – 43 

CONGEMAS, observou que não existe a necessidade de realizar a leitura dessa memória, uma vez 44 

que foi enviada previamente. A Sra. Vânia Maria Machado concordou que não há necessidade de 45 

realizar a leitura da memória, porém, observou que seria interessante realizar o registro das questões 46 

consideradas mais importantes e os destaques de encaminhamento, além do registro geral dos 47 

pontos debatidos. O Sr. Clóvis Alberto Pereira, Representante do Conselho Nacional de Assistência 48 

Social – CNAS – Segmento Usuários, sugeriu que os membros deixassem claro quais falam 49 

gostariam que ficassem registradas na memória da reunião, para garantir que os destaques sejam 50 

contemplados. O Sr. Becchara Rodrigues de Miranda explanou que a não leitura das atas é modus 51 

operandi utilizado pelo CNAS e pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT, todavia, registrou 52 

que essa memória foi um grande desafio para equipe, uma vez que ainda não havia o serviço 53 

disponibilizado de gravação, degravação e elaboração de ata. Propôs seguir para o próximo item de 54 

pauta, considerando que a partir dessa reunião o serviço de registro será realizado. Havendo 55 

consenso, a memória da 1ª Reunião Ordinária do NUNEP foi considerada aprovada. Prosseguindo 56 
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para discussão e aprovação da proposta de regimento interno, a Sra. Ana Paula Franco realizou a 57 

sua leitura e os membros realizaram as alterações acordadas de acordo com os destaques realizados. 58 

A Sra. Patrícia Neves Raposo lembrou que a proposta de regimento interno será encaminhada para 59 

análise da CONJUR/MC e, assim que houve uma proposta fechada, será publicada no Diário Oficial 60 

da União – DOU. Havendo tempo hábil para mais discussões, os membros retornaram a discussão 61 

da memória da 1ª Reunião Ordinária do NUNEP, sendo esclarecidas algumas dúvidas colocadas 62 

pela Sra. Vânia Maria Machado. O Sr. Clóvis Alberto Pereira reforçou a importância de sempre 63 

enfatizar a necessidade de solicitar o registro sempre que houve um encaminhamento ou opiniões 64 

importantes. O Sr. Becchara Rodrigues de Miranda esclareceu que os registros de falas são 65 

realizados em atas e que foi elaborada apenas uma memória da reunião anterior, que tem objetivo 66 

de trazer apenas os encaminhamentos. A Sra. Maria Aparecida do Amaral Godoi, Representante do 67 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS - Segmento Trabalhadores, justificou que não 68 

poderá permanecer em todo o período da tarde dos dois dias de reunião, por ter que participar do 69 

Fórum Social Mundial. Realizado o intervalo de almoço, a Sra. Patrícia Neves Raposo reiniciou a 70 

reunião cumprimentando a todos e passou à aprovação do Plano de Ação 2021. A Sra. Ana Paula 71 

Franco observou que, na última reunião, já foram elaboradas as ações e as atividades e tentaram 72 

definir alguns prazos e a Sra. Patrícia Neves Raposo sugeriu analisar eixo por eixo e incluir todas as 73 

atividades, prazos e responsáveis. Iniciando com o Eixo I – Regimento Interno, a Sra. Vânia Maria 74 

Machado compreendeu que deveriam prevê a publicação do regimento interno. O Sr. Becchara 75 

Rodrigues de Miranda destacou que se esqueceram de estabelecer o quórum para instalação da 76 

reunião na proposta de regimento, todavia, explanou que o modelo de representação existente pode 77 

tornar essa questão inviável. Propôs estabelecer maioria simples para garantir a presença de um 78 

membro de cada representação, o que foi aprovado. Inserido o prazo de 15 dias para publicação do 79 

regimento interno no Plano de Ação, seguiu-se para o Eixo II – Ações Formativas. O Prof. Everaldo 80 

Lauritzen Lucena Filho, Representante de Instituição de Ensino Superior – IES, intuiu que possuem 81 

um intervalo muito pequeno para as ações relacionadas ao diagnóstico de temas demandados e de 82 

novos processos de formação. A Sra. Vânia Maria Machado discorreu que haverá a necessidade de 83 

definir três comissões, a primeira de diagnósticos, a segunda de formação e a terceira de articulação 84 

e mobilização e o Prof. Everaldo Lauritzen Lucena Filho arrazoou que é possível perceber a 85 

existência de três grandes dimensões nesse eixo, a primeira relacionada ao diagnóstico, à segunda à 86 

comunicação e a terceira à mobilização. A Sra. Margarete Cutrim, Representante do Fórum 87 
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Nacional de Secretários(as) de Estado da Assistência Social – FONSEAS, concordou com os 88 

posicionamentos da Sra. Vânia Maria Machado e do Prof. Everaldo Lauritzen Lucena Filho, 89 

entendendo que as comissões não devem ter um curto tempo de existência, visto que é necessário 90 

monitorar os processos formativos. O Sr. Bruno Baranda Cardoso, Representante da Secretaria de 91 

Avaliação e Gestão da Informação – SAGI/MC, externou a sua preocupação de que a terminologia 92 

“propor” seja insuficiente e a Sra. Patrícia Neves Raposo apresentou a justificativa da sobreposição 93 

de prazos para as comissões. A Sra. Margarete Cutrim compreendeu que, partindo do princípio de 94 

que o diagnóstico será realizado junto com a SNAS, deveria ter um tempo máximo até agosto/2021 95 

para que as propostas possam ser avaliadas pela SNAS e serem apresentadas no orçamento do 96 

próximo ano. Sugeriu definir as comissões para que possam trabalhar a questão do prazo e como o 97 

processo será trabalhado. O Sra. Clóvis Alberto Pereira concordou com a importância de ter uma 98 

comissão de acompanhamento e de articulação para contemplar o processo e a Sra. Patrícia Neves 99 

Raposo sugeriu definir nesse momento as três comissões, o que foi acatado. Definidas a Comissão 100 

de Diagnóstico, de Processo Formativo e de Articulação e Acompanhamentos dos Núcleos de 101 

Educação Permanente, informou que foi definido um espaço para realização das reuniões das 102 

comissões no segundo dia de reunião, a fim de que as questões fossem discutidas para fechamento 103 

dos trabalhos. Após algumas discussões, os membros do NUNEP consensuaram em definir quais 104 

serão os membros das comissões, para que possam definir o plano de trabalho com base na proposta 105 

de Plano de Ação. A Sra. Margarete Cutrim sugeriu que as entidades representantes não ficassem 106 

em uma única comissão, o que foi aprovado. Externas todas as opiniões e manifestações, foi 107 

definida a seguinte composição para as comissões: 1. Comissão de Diagnóstico: Elisa Cleia 108 

Pinheiro, FONSEAS; Prof. Edgilson Tavares de Araújo, IES; Roberta Pelella Melega, 109 

DPSE/SNAS/MC; Rívia Helena, DRSP/SNAS/MC; Ana Amélia da Silva, SENARC/MC; Heloiza 110 

de Almeida Prado Botelho Egas, DPSB/SNAS/MC; Ana Paula Franco, CGGTEP/SNAS/MC. 2. 111 

Comissão de Processos Formativos: Prof. Everaldo Lauritzen Lucena Filho, IES; Maria Aparecida 112 

do Amaral Godoi, CNAS - Segmento Trabalhadores; Ana Rita Suassuna Wanderly, CONGEMAS; 113 

Bruno Baranda Cardoso/Fabiany Maria Made, SAGI/MC; Roberta Fernandes de Souza, CNAS – 114 

Segmento Usuários; Raquel Martins, DBA/SNAS/MC; Patrícia Neves Raposo, 115 

DGSUAS/SNAS/MC. 3. Comissão de Articulação e Acompanhamento dos Núcleos: Margarete 116 

Cutrim, FONSEAS; Clóvis Alberto Pereira, CNAS – Segmento Usuários; Vânia Maria Machado, 117 

CNAS – Segmento Trabalhadores; Becchara Rodrigues de Miranda, DGSUAS/SNAS/MC; Gláucio 118 
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Coimbra Cardoso, SENARC/MC; Istela Gusmão, CGGTEP/SNAS/MC; Representante Suplente 119 

CONGEMAS (ainda a ser indicado). A Sra. Patrícia Neves Raposo informou que os links de acesso 120 

para as reuniões das comissões serão encaminhados e a Sra. Vânia Maria Machado sugeriu que a 121 

reunião das comissões fossem iniciadas ás 10h00, pois será realizada uma reunião de articulação 122 

com a Frente Nacional de Defesa do SUAS das 08h30 às 10h00, o que foi aprovado. 123 

ENCERRAMENTO 28/01/2021: A Sra. Patrícia Neves Raposo agradeceu a presença de todos e 124 

encerrou o primeiro dia da Reunião Extraordinária do NUNEP/SUAS. ABERTURA 29/01/2021: A 125 

Sra. Patrícia Neves Raposo iniciou o segundo dia de reunião cumprimentando a todos e solicitou 126 

que os representantes das comissões apresentem os trabalhos realizados. Iniciando a apresentação 127 

dos trabalhos realizados na reunião da Comissão de Processos Formativos, o Prof. Everaldo 128 

Lauritzen Lucena Filho informou que foi eleito coordenador com apoio do Sr. Bruno Baranda 129 

Cardoso e discorreu que foram definidas as seguintes ações para o eixo de formação: 1. Realização 130 

de discussão, análise e sugestão dos materiais que já foram elaborados para o eixo de formação dos 131 

gestores: 07/02 até 09/03 - elencar dimensões importantes que merecerem ser reverberadas em 132 

novos processos; 10/03 - realização de encontro com especialista de formação para gestores de 133 

assistência social com a participação de gestor; 11/03 a 31/03 - elaboração de parecer técnico para 134 

apresentação na próxima reunião do NUNEP; contínuo - participação em turmas piloto de EaD que 135 

serão ofertadas pelo Ministério da Cidadania como avaliadores; abril a julho - análise do documento 136 

de orientação para implementação da supervisão técnica; 2. Realização de discussão, análise e 137 

sugestão dos materiais que já foram elaborados para o controle social: maio – realização de 138 

encontro com especialista de formação para o controle social com a participação de conselheiro; 139 

31/05 - elaboração de parecer técnico para apresentação na próxima reunião do NUNEP; 3. 140 

Realização de discussão, análise e sugestão dos materiais que já foram elaborados para os 141 

trabalhadores: agosto – realização de encontro com especialista de formação para os trabalhadores 142 

com a participação de trabalhador; novembro - elaboração de parecer técnico para apresentação na 143 

próxima reunião do NUNEP. Seguindo para a apresentação dos trabalhos realizados na reunião da 144 

Comissão de Diagnóstico, o Prof. Edgilson Tavares de Araújo, Representante de Instituição de 145 

Ensino Superior – IES, ponderou que a comissão teve alguns problemas operacionais em sua 146 

reunião, elencando-as. Explanou que houve algumas dúvidas sobre o papel da comissão e relatou 147 

que foi apresentada uma lista com os dez cursos demandados pela Proteção Social Especial, sendo 148 

que houve o entendimento de que a Proteção Social Básica e a rede privada devem apresentar as 149 
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suas demandas para serem avaliadas a fim de que o NUNEP possa fazer uma indicação das 150 

prioridades a serem atendidas. Explicou que alguns dos cursos apresentados já estão em andamento, 151 

porém, não ficou claro qual é o papel do NUNEP nesses cursos. Com relação às ações, postulou que 152 

pensaram em realizar o levantamento das demandas de curso e das formações realizadas pelas 153 

universidades de acordo com as demandas da SNAS, juntamente com a SAGI, de diagnósticos 154 

produzidos em cada um dos cursos; identificar quais são as temáticas que possuem condições de 155 

serem ofertadas ou não no formato autoinstrucional; e a possibilidade da SAGI criar um banco de 156 

conteúdos. Discorreu que houve o compromisso de apresentar as demandas da rede privada na 157 

próxima segunda-feira, sugerindo que essas demandas sejam encaminhadas por e-mail, inclusive, da 158 

Proteção Social Básica. Propôs que a comissão realizasse uma reunião extraordinária em fevereiro 159 

para melhor definição das ações. A Sra. Patrícia Neves Raposo concordou com a necessidade de 160 

realizar uma reunião para que possam estabelecer os prazos necessários para cada ação, uma vez 161 

que possuem um prazo definido de um ano. Seguindo para a apresentação dos trabalhados 162 

realizados na reunião da Comissão de Articulação e Acompanhamento dos Núcleos, a Sra. Vânia 163 

Maria Machado informou que foi eleita coordenadora-adjunta da comissão e a Sra. Margarete 164 

Cutrim a coordenadora, sendo que definiram as seguintes ações: 1. Até 15/02 - Elaboração e envio 165 

de instrumental para levantamento das informações dos Núcleos Estaduais de Educação 166 

Permanente. Responsável: Secretaria Executiva; 2. Até 15/03 – Retorno das informações dos 167 

Núcleos Estaduais de Educação Permanente ; 3. 15/03 até 30/03 - Consolidação dos dados do 168 

levantamento das informações dos Núcleos Estaduais de Educação Permanente. Responsável: 169 

Secretaria Executiva; 4. 29 e 30/04 - Apresentação da consolidação dos dados do levantamento das 170 

informações dos Núcleos Estaduais de Educação Permanente para o plenário. Responsável: 171 

Secretaria Executiva; 5. Junho/2021 - Reunião com os Núcleos Estaduais de Educação Permanente; 172 

6. Até 10/02 - Solicitação de criação de aba denominada Educação Permanente no Blog da Rede 173 

SUAS. Responsável: Secretaria Executiva; 7. 29/02 - Inserir a Coordenação da Comissão de 174 

NUNEP no grupo de WhatsApp da CGGTEP. Responsável: Secretaria Executiva; 8. Até 2º semestre 175 

de 2021 - Apoiar a SNAS na construção de orientação para organização e funcionamento dos 176 

núcleos. Responsáveis: Secretaria Executiva e membros da comissão. A Sra. Margarete Cutrim 177 

acrescentou o relato informando que o Sr. Becchara Rodrigues de Miranda comprometeu-se em 178 

conversar com o Sr. Eduardo sobre a inclusão da aba no Blog da Rede SUAS. Encerrada a 179 

apresentação dos trabalhos das comissões, a Sra. Patrícia Neves Raposo alegou que realizará uma 180 
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consulta para saber qual é o instrumento adequado para validar a criação das comissões e a Sra. 181 

Vânia Maria Machado solicitou que fosse enviada a versão final do regimento interno para leitura, o 182 

que foi acatado. ENCERRAMENTO: Finalizadas as discussões, a Sra. Patrícia Neves Raposo 183 

agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião Extraordinária do NUNEP/SUAS. 184 

 185 

Patrícia Neves Raposo 186 

Coordenadora do Núcleo Nacional de Educação Permanente do SUAS – NUNEP/SUAS 187 

 188 

 189 

Janeiro de 2021. 190 


