
NÚCLEO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – NUNEP/SUAS 

MEMÓRIA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

DO SUAS – NUNEP/SUAS 

DATA: 17e 18 de dezembro de 2020 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte,  reuniram se os membros do Núcleo 

Nacional de Educação Permanente do SUAS - NUNEP/SUAS,  instituído pelo Decreto nº 10.049, 

de 9 de outubro de 2019, às  nove horas e quarenta minutos, por meio de videoconferência, 

gravada com anuência dos presentes, sob a  coordenação de Patrícia Neves Raposo 

Coordenadora-Geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente, com a presença do 

suplente Becchara Rodrigues de Miranda DGSUAS/SNAS/MC, Heloiza de Almeida Prado Botelho 

Egas DPSB/SNAS/MC (titular), Raquel de Fátima Antunes Martins DBA/SNAS/MC (suplente), 

Roberta Pelella Melega Cortizo DPSE/SNAS/MC (titular), Rívia Helena de Araújo DRSP/SNAS/MC 

(suplente), Bruno Baranda Cardoso SAGI/MC (titular), Fabiany Maria Made e Vellasco SAGI/MC 

(suplente), Gláucio Coimbra Cardoso SENARC/MC (titular), Ana Amélia da Silva SENARC/MC 

(suplente), Margarete Cutrim Vieira FONSEAS (suplente), Ana Rita Suassuna Wanderley 

CONGEMAS (titular), Maria Aparecida do Amaral Godoi de Faria CNAS/Trabalhadores (titular), 

Vânia Maria Machado CNAS/Trabalhadores (suplente), Prof. Edgilson Tavares de Araújo 

Professor/Pesquisador (titular), suplente Prof. Everaldo Lauritzen Lucena Filho 

Professor/Pesquisador (suplente). Secretaria Executiva: Ana Paula Franco CGGTEP/SNAS/MC, 

Istella Gusmão CGGTEP/SNAS/MC, Suelene Henrique Gomes CGGTEP/SNAS/MC. 

No 1º Dia, a reunião foi iniciada com as boas-vindas  do  Coordenador-Geral de Planejamento e 

Vigilância Socioassistencial, Marcos Maia Antunes,  no momento representando o DGSUAS,  que 

reafirmou a importância da instituição do  NUNEP/SUAS para a Educação Permanente no SUAS 

e os desafios para sua efetiva implementação, agradeceu a participação de todas e todos e 

desejou que os trabalhos nos dois dias fossem positivos e produtivos.  

Iniciada a leitura da programação dos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, por Ana Paula Franco, 

da  Secretaria Executiva, Patrícia continuou com a apresentação do Panorama da Política 

Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS, aprovada por meio da Resolução 

CNAS nº 04, de 13 de março de 2013, que estabelece os princípios e diretrizes para a instituição 

da perspectiva político-pedagógica fundada na educação permanente na Assistência Social, 

configurando-se mais uma grande contribuição ao processo de aprimoramento da gestão do 

Sistema Único da Assistência Social e da qualificação dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. 

Istella Gusmão apresentou o Balanço Histórico das iniciativas de capacitação e formação no 

SUAS, ofertas de cursos para agentes federais: gestores e técnicos, e ofertas para agentes 

estaduais e municipais: parcerias com SAGI, DGSUAS, ENAP e instituições de Ensino Superior, 

com CEGOV/UFRS, ENAP, FIOCRUZ, esclarecendo as ações pontuais, projetos, balanço das 

iniciativas de capacitação e formação no SUAS, parcerias com a FIOCRUZ, cursos ofertados e 

número de trabalhadores capacitados até 2018. 

Ana Paula apresentou o formato de planejamento e oferta das ações de formação e capacitação 

para o suas perspectiva político-pedagógica da educação permanente, monitoramento, 



trabalhadores e gestores, público da política nacional de educação permanente do SUAS e 

objetivo geral. 

Patrícia apresentou o Propósito e os Princípios da Educação Permanente no SUAS, Percursos 

Formativos com Ações de Formação da Gestão do SUAS, Provimento de Serviços e Benefícios 

Socioassistenciais e Controle Social do SUAS. Pontuou sobre os Debates que não avançaram 

quanto ao plano de carreiras, aguardando agora instituição da Mesa Nacional de Gestão do 

Trabalho do SUAS para discutirem essa questão. 

Seguiu com a apresentação do Programa CapacitaSUAS, instituído pela Resolução CNAS nº 08, 

de 16 de março de 2012, e atualizado pela Resolução CNAS nº 28, de 14 de outubro de 2014. O 

programa passou por nova atualização pela Resolução CNAS nº 15, de 03 de outubro de 2017, e 

pela Portaria MDS nº 04, de 05 de fevereiro de 2018.  

Istella Gusmão fez a apresentação do aprimoramento das funções, capacidades e competências 

das funções de gestão, do provimento de serviços, programas, projetos, benefícios e 

transferência de renda, e do exercício do controle social, por meio do apoio aos estados e ao 

Distrito Federal na execução de seus Planos de Capacitação, vigência do programa até 2025, 

programas e constantes melhoramentos nas últimas alterações feitas em 2017, arranjo 

operacional e gestão do órgão federal com apoio técnico mais monitoramento da execução 

realizados  pelo gestor federal e responsabilidade das  SEAS que alimentam o SIMA. 

Ana Paula prosseguiu a apresentação falando sobre a definição do valor base do 

cofinanciamento federal por capacitando. O valor base por capacitando definido na resolução 

foi de R$600,00 (seiscentos reais), exceto na Região Norte, onde, em razão das especificidades 

da região, foi atribuído o valor de R$ 720,00(setecentos e vinte reais) por capacitando; os 

valores base foram definidos para as três etapas de pactuação, anos 2012, 2013 e 2014. 

Apresentação pela coordenadora, das dificuldades enfrentadas para Elaboração do Termo de 

Referência, dificuldades e morosidade no processo licitatório e no diálogo com setor jurídico; 

Desinteresse das IE no estado; Ausência de cofinanciamento estadual; Infraestrutura 

inadequada para realização dos cursos; Logística de execução dos cursos (centralizado ou em 

pólos); Acompanhamento e monitoramento (instrumentos e equipes insuficientes); Mobilização 

dos participantes; Não integração entre Teoria e Prática na execução dos cursos e falta de 

articulação da realidade local e especificidades do SUAS. 

Com o fim da apresentação, foram abertos os questionamentos sobre o Panorama dos dados 

das ações de formação do programa CapacitaSUAS e da educação permanente. 

Os membros presentes abordaram sobre a logística e valores diferenciados para garantir o 

programa, e repasse para cada estado e fizeram reflexões sobre o cofinanciamento federal. 

Patrícia, fez uma observação na apresentação acerca de dificuldades e as pactuações feitas e 

realização dos cursos presenciais, termo de aceite que pactuou as responsabilidades e observou 

sobre a RENEP, extinta em 2018. Reafirmou sobre a não obrigatoriedade de vinculação das 

instituições executoras de cursos à RENEP. 

Alberto Pereira (CNAS/USUARIOS) ressaltou sobre falta de recursos, especificidades locais em 

questão do orçamento como impeditivo de possibilidades na formação de trabalhadores. 



Às 14h00 horas teve início a segunda parte da reunião, conforme Programação, com a leitura 

de cada artigo da proposta de Regimento Interno para funcionamento do Núcleo, com a 

pontuação dos destaques de alterações sugeridas pelos membros. 

Após a leitura e feita as observações e destaques para alteração e sugestões, cada artigo foi 

aprovado pelos membros. 

Na discussão sobre comissões temáticas no NUNEP, Becchara Miranda ressaltou o que prevê o 

Decreto nº 9759, e foi acordado o encaminhamento dessa questão para análise da 

Coordenação-Geral de Regulação do SUAS. 

Patrícia esclareceu sobre as atribuições da Secretaria Executiva em receber/encaminhar 

demandas, estudos e reflexões. Lembrou que o núcleo tem caráter propositivo, observando os 

papeis de diferentes instâncias, sendo o NUNEP uma instância colegiada de natureza consultiva. 

Heloiza de Almeida (PSB) esclareceu que todas as alterações sugeridas não podem criar ou 

inovar nada contrário ao Decreto nº 10.049, de 9 de outubro de 2019. Devendo-se estar atentos 

às sugestões de inserção no parágrafo terceiro para resguardar os temas e pertinência e 

respeitar a adversidade na composição da comissão. 

Patrícia reforçou que as reuniões serão, preferencialmente virtuais, conforme o Decreto 10.049 

§ 3º:  “As reuniões do Núcleo Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência 

Social serão realizadas preferencialmente por meio de videoconferência”. 

As 10h00 do 2º dia, Patrícia deu início à reunião esclarecendo sobre as alterações e as sugestões 

de redação na minuta do Regimento Interno, com a proposta de aguardar retorno da 

Coordenação-Geral de Regulação da Gestão do SUAS (CGREGS) e encaminhar posteriormente 

para validação dos membros. 

Foi feita a apresentação das Perspectivas da Educação Permanente do SUAS a partir da 

PNEP/2013. Foram destacadas as ações em desenvolvimento: a) programa de capacitação em 

EaD; e b) supervisão técnica, a partir dos elementos extraídos da consultoria realizada em 2020, 

que analisou as experiências de supervisão técnica nas secretarias de estado de Assistência 

Social. 

Foi compartilhada a proposta de Programa Nacional de Educação Permanente em EaD, com 

cursos desenvolvidos, ofertados e executados por instituição parceira, na modalidade EaD,  com 

uso de tutoria em ambiente virtual de aprendizagem. 

Oferta inicial de 4.500 (quatro mil e quinhentas) vagas de formação continuada para 

trabalhadores do SUAS de nível superior e oferta inicial de 4.500 (quatro e mil quinhentas) vagas  

no curso de formação continuada para trabalhadores de nível médio. 

Ana Paula apresentou as ações de desenvolvimento e operacionalização da supervisão técnica, 

após análise da consultoria realizada em 2020. Os próximos passos serão: elaboração de 

documento norteador preliminar para operacionalização da supervisão técnica discussão com 

as áreas técnicas, discussão com o NUNEP e entrega para a SNAS. 

O Professor Edgilson sugeriu acrescentar o termo completo “cuidador social” na proposta 

apresentada e comentou sobre pesquisa que está sendo finalizada em parceria com o CNPq 

sobre os cuidadores sociais, com avanços em relação aos desafios e superações dos estigmas na 

Assistência Social. 



Às 14:00h teve início a segunda parte da reunião com a construção coletiva do Plano de Ação 

Anual. 

Ana Paula fez a leitura de proposta do Plano de Ação Anual com apresentação dos Eixos e Ações/ 

Atividades para construção. 

Foi iniciada a discussão com a estruturação do Plano em 4 Eixos: Regimento Interno, Ações 

Formativas, Núcleos Estaduais de Educação Permanente e Calendário de Reuniões. 

Um ponto recordado no primeiro eixo do Plano de Ação foi o envio do Regimento Interno para 

Consulta à CGREGS; a redação da versão pós análise será encaminhada aos membros do NUNEP 

para validação, sendo a responsável pelo encaminhamento, a Secretaria Executiva. A previsão 

de finalização do texto da proposta é 31/01/2021. 

Patrícia afirmou entender que a versão validada do Regimento Interno seja encaminhada para 

a CONJUR. 

No eixo sobre as Ações Formativas foram discutidos e encaminhados: a) desenvolvimento de 

proposta análises, sugestões e encaminhamentos que subsidiem os processos de formação já 

demandados pela SNAS; e b) elaboração de proposta de diagnósticos para subsidiar novos 

processos de formação. As Comissões serão responsáveis e as manifestações serão feitas por 

meio de parecer técnico. 

Fabiany (SAGI) comentou sobre os 10 cursos em temas da Assistência Social disponíveis na 

plataforma de cursos autoinstrucionais do ministério e pontuou sobre os dados extraídos e 

levantados do CensoSUAS a partir do número total de trabalhadores para a oferta de cursos. 

Roberta Pelela (DPSE) falou sobre as principais necessidades detectadas pela equipe de proteção 

Social Especial como contribuições para o Eixo Ações Formativas do Plano de Ação para 2021. 

Em relação à Divulgação e Comunicação foram destacadas as ações: a) divulgação dos cursos e 

demais recursos de formação disponíveis; e b) proposição da criação de canais específicos para 

divulgação das formações e mobilização de participantes. Os responsáveis são as Comissões, a 

SNAS, a Secretaria Executiva do NUNEP/SUAS. Todos os canais de comunicação disponíveis 

serão identificados e as manifestações se feitas por meio de parecer técnico. 

Quanto aos Processos de Formação: Discussão, sugestões e propostas de melhoria para Cursos 

EaD, REDs, Cursos híbridos e Cursos remotos com atividades síncronas e assíncronas.  

Foi indicada e aprovada a participação dos membros do NUNEP como avaliadores em turmas 

piloto de cursos EaD ofertados pelo Ministério da Cidadania. 

Quanto à Supervisão Técnica ficou definida a análise pelos Membros do NUNEP/SUAS do 

documento de Orientação para Implementação de Supervisão Técnica, por meio de relatório 

técnico. 

Para o eixo Núcleos Estaduais de Educação Permanente, propôs-se: o acompanhamento do 

funcionamento e a formação da Rede de Núcleos de Educação Permanente, conforme as ações 

abaixo. 

- Criação de canal de comunicação entre núcleos de educação permanente; sob 

responsabilidade da Secretaria Executiva, com utilização de e-mail, processo SEI. Previsão de 

início em 01/03/2021 e data final 30/04/2021. 



- Apoio à SNAS na construção de orientações para a organização e funcionamento dos núcleos:  

os responsáveis serão os Membros do NUNEP, que deverão encaminhar Parecer técnico, 

levantamentos, estudos dos atos normativos existentes. Previsão de data de início 03/05/2021 

e data final 31/12/2021. 

- Formação de Rede de Núcleos de Educação Permanente com a definição da dinâmica de 

informes dos NUEPs nos canais de comunicação da SNAS. Como responsável tem-se os membros 

do NUNEP/SUAS. Previsão de início em 03/05/2021 e data final 28/05/2021. 

 

4. Calendário de Reuniões: 

 Foi acordado pelos membros que as próximas reuniões serão realizadas na última semana de 

cada mês, de acordo com a tabela abaixo: 

 Reuniões  Ação  Responsável Envio 1º dia 2ºdia 

Reunião 1 
Extraordinária 
(2021) 

Convocação da 
Reunião 

Sec. Executiva 
NUNEP 

E-mail  28/01/2021 29/01/2021 

Reunião 2 
Extraordinária 
(2021) 

Convocação da 
Reunião 

Sec. Executiva 
NUNEP 

E-mail 29/04/2021 30/04/2021 

Reunião 3 
Ordinária (2021) 

Convocação da 
Reunião 

Sec. Executiva 
NUNEP 

E-mail  29/07/2021 30/07/2021 

Reunião 4 
Extraordinária 
(2021) 

Convocação da 
Reunião 

Sec. Executiva 
NUNEP 

E-mail 28/10/2021 29/10/2021 

 

As atividades do dia foram concluídas com a construção da agenda de trabalho do NUNEP/SUAS 

para 2021 (plano de ação anual) e proposto o calendário acima para as próximas reuniões. 

Às 18h59, Patrícia finalizou a reunião e agradeceu a colaboração dos membros presentes na 

videoconferência. 

 

Brasília, 18 de dezembro de 2020. 


