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Parâmetros 
Equipe Mínima:

- Coordenador Técnico
- Equipe técnica (Assistente Social e 

Psi)

Profissionais complementares:
- Diversas experiências em território 

nacional: pedagogo, educador social, 
advogado.

Qual a realidade do meu território e as 
especificidades do público atendido?



Atribuições da Equipe





Compreender o serviço e seu

funcionamento.

“A divisão de funções entre os membros

da equipe técnica é condição para um

trabalho organizado e otimizado. No

entanto, cabe destacar a importância da

articulação entre os membros da equipe,

que devem estar alinhados quanto aos

objetivos a serem buscados para cada

caso, quanto às estratégias de trabalho,

além de apoiarem-se para o

enfrentamento de desafios e na busca de

soluções. (Capítulo 3) ”

Frente a complexidade, por onde

começar a composição e formação de

uma equipe?

Abril/2018



O que está além dos 
parâmetros técnicos?

(ou em suas entrelinhas)



Vínculos, identidade e missão institucional

• Porque executar um serviço de família acolhedora?

• O que a organização prega?

• Quem são as pessoas que se identificam com isso

• Planejar a implementação – compor a equipe

• Organicidade e fluidez

• Com quem nos identificamos e com quem podemos/queremos 
aprender?



Onde essa equipe vai estar? 

Esse processo de reflexão incide nos parâmetros de seleção!

No caso de um serviço de execução direta, como trabalhar a identidade da 
equipe? 

Onde essa equipe vai estar? 

Esse processo de reflexão inci

No caso de um serviço de execução direta, como trabalhar a identidade da equipe?

de nos parâmetros de seleção



Selecionei a equipe e agora?

Embasamento teórico-técnico

• ECA

• OT

• PNCFC

• No caso do Aconchego: Pikler, Wallon, 
Winnicott, Moreno.

• Especificidades do serviço: instrumentais, 
Genograma, mapa de rede, PIA

Quais as experiências que podem 
agregar à minha?



Formação, funcionamento e cotidiano

• Estabelecer o escopo de funcionamento: padrão, emergencial, 
plantão.

• Debater fluxo com a rede

• Conhecer os gargalos e as potencialidades

• Respeitar os limites pessoais

• Reunião de equipe em horário permanente

• SUPERVISÃO!



E a vinculação Equipe técnica 
com FA,FO, 

criança/adolescente?



• Conversar sobre as relações da equipe, garantir espaços de 
comunicação, escutar a rede parceira, ter um olhar profissional 
externo são meios de investir na qualidade do serviço. 

• A equipe técnica está em relação com todos os pontos que 
compõe o SFA, é portanto o seu alicerce e não pode ser 
negligenciada.

• O investimento em formação técnica/em direitos humanos, bem 
como o cuidado relacional são essenciais



Cap. 6



Muito obrigada!
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