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1 INTRODUÇÃO 

Ao apreender a assistência social como política social, compreende-a como 

resultado das contradições inerentes à sociedade capitalista – que coloca em disputa os 

diferentes interesses e conflitos de classes; portanto permeiam não apenas a estrutura 

como sua execução. Logo, é no bojo dessa disputa que a assistência social se posiciona 

como um dos instrumentos no enfrentamento das desigualdades e da pobreza, fortalecendo 

sua potencialidade democratizadora e emancipadora.  

O atual contexto do mundo do trabalho impõe a utilização da tecnologia na 

padronização dos procedimentos, estabelece ações pré-determinadas e a alimentação 

constante de sistemas de informação, ou seja, ações rotineiras, prescritivas e 

burocratizadas, fomentadas pelo caráter tecnicista, incentivadas pelas novas formas de 

gestão das políticas sociais. É nesta lógica que se erigiu o debate em torno da educação 

permanente, como possibilidade de construção e reconstrução de conhecimentos e saberes 

a partir da reflexão contínua das ações profissionais cotidianas. 

 No âmbito do SUAS, a discussão da Educação Permanente se insere na gestão do 

trabalho, que foi regulamentada pela Norma Operacional de Recursos Humanos – 

NOB/RH/SUAS – 2005/2006, entre outras, preconiza as regras para a gestão e serviços no 
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SUAS. As exigências pertinentes ao trabalho social desenvolvido tanto na gestão como no 

provimento de serviços e benefícios socioassitenciais instaura a necessidade de uma 

educação permanente, que propicie a valorização dos trabalhadores e qualificação dos 

serviços. 

 

2. O CapacitaSuas no Oeste e Sudoeste do PR. 

 

A UNIOESTE foi habilitada na Rede Nacional de Educação Permanente do SUAS e 

no Paraná4, sob a coordenação da SEDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social, desenvolveu suas ações no ano de 2014/2015 e (2015/2016) do Programa Nacional 

de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social - CapacitaSuas. Na referida 

universidade este programa esteve sob a forma de projeto de extensão.  

Cabe destacar que os conteúdos especificos de cada curso foram permeados pela 

compreensão de que a qualificação dos trabalhadores do SUAS impacta na melhoria da 

qualidade da gestão, dos serviços e benefícios; bem como, na apreensão da concepção da 

política assistência social como direito, de caráter não-contributivo, que reconhece a 

população atendida enquanto sujeitos de direitos, autônomos e capazes de modificação da 

realidade. 

 A edição do Programa teve como área de abrangência a região oeste e sudoeste do 

Paraná, constituída por 95 municípios, totalizando 753 profissionais inscritos. Sua 

operacionalização ocorreu em dois polos de capacitação: Cascavel (446 cursistas) e 

Francisco Beltrão (307 cursistas), na oferta do Curso I - Introdução ao Exercício do Controle 

Social do SUAS; Curso II – Atualização em Vigilância do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e Curso III - Atualização em Indicadores para diagnóstico e acompanhamento 

do SUAS e do BSM – Brasil Sem Miséria. Cada Curso apresenta carga horária total de 40 

horas que estavam distribuídas em 05 encontros semanais de 08 horas.  

O projeto concluído obteve êxito, no cumprimento do calendário e na execução dos 

conteúdos. Os cursos foram avaliados pelos participantes, através do instrumento  

“avaliação de reação”, obtendo um conceito positivo em relação ao conteúdo, processo e 

forma. Há de se salientar que a organização administrativa e financeira contribuiu para a 

avaliação positiva dos Cursos considerando, a atenção e a responsabilidade com os 
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processos licitatórios de materiais, o que fortalece a parceria na execução de um convênio 

de tamanha envergadura.  

            Enquanto resultado técnico: contribuiu para interface da universidade com o espaço 

ocupacional na assistência, a qual se insere acadêmicos, condição esta que favoreceu a 

aproximação aos desafios cotidianos dos profissionais. Promoveu a qualificação quanto a 

apropriação de conteúdos e debates da política de assistência. Subsidiou a construção de 

competências e a habilidades abarcando inclusive jovens profissionais, a proximidade 

geográfica atingiu a um público que nem sempre tem oportunidade de capacitar-se, articulou 

e nivelou conhecimentos entre os escritórios regionais e técnicos. Perante a metodologia 

utilizada houve a apreensão da condição diferenciada entre municípios, contribuindo para 

que os participantes vislumbrassem possibilidades e desafios políticos, técnicos, estruturais 

nas particularidades dos territórios. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As atividades reflexivas da política de assistência social e demais conteúdos 

referentes ao aprofundamento temático e o exercício em oficinas de aprendizagem,   

subsidiou aos gestores e técnicos um conhecimento a ser desenvolvido junto as suas 

respectivas secretarias, instituições e entidades sociais.  

Avalia-se, portanto, que a experiência tem se apresentado com extremo potencial 

articulador entre os fins da universidade e a qualificação dos serviços públicos. Afirma-se a 

relação entre fins e meio das atividades realizadas, sendo as atividade fins aquelas 

relacionadas às atividades voltadas à execução da política de educação permanente 

propriamente dita, e as atividades meio,  que criaram as condições concretas, viabilizando a 

execução das atividades fins dentro dos requisitos da administração pública. 
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