II CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIA 22, 23 E 24 DE MAIO 2019

24 de maio 2019

23 de maio 2019

22 de maio 2019

PROGRAMAÇÃO
08h30 - Boas-vindas
09h00 - Palestra de abertura - Gestão Social, desafios e parâmetros para uma gestão
democrática, cooperativa e efetiva - Isa Guará
09h40 - Gestão da Assistência Social no município: desafios e caminhos na construção de uma
rede municipal de proteção social - Jane Valente
11h40 - 1ª Roda de Conversa: Problemas, desafios e contextos da assistência social em cada
município – Coord. Jane Valente
12h20 - 14h00 – ALMOÇO
14h00 - Planejamento: diagnóstico, plano de execução e avaliação - Silvia Mac Dowell
16h00 – Café
16h20 - 2ª Roda de Conversa: Levantamento de problemas prioritários da gestão
17h45 - Avaliação do dia
08h30 - Vigilância Socioassistencial: conhecer, monitorar e refletir sobre dados da população
atendida e serviços. Maria Angela Rudge – Giany Povoa
10h00 - Café
10h20 - 3ª Roda de Conversa: Dados Secundários sobre a situação dos municípios
participantes: o que isto nos mostra? Maria Angela Rudge
12h20 - 14h00 – ALMOÇO
14h00 - Estrutura e funcionamento da política municipal de assistência social: Gestão de
benefícios, serviços e programas - Silvia Brito
15h30 – Café
17h20-18h00 - 4ª Roda de Conversa: Situação da Estrutura do Atendimento nos municípios
nos serviços, benefícios e programas
08h30 - Painel sobre as questões, desafios e caminhos da gestão municipal com base nos
conteúdos das Rodas de Conversa - Silvia Mac Dowell
10h00 - Café
10h15 - Parâmetros para a elaboração de um Planejamento da gestão - Silvia Mac Dowell
12h20-14h00 – ALMOÇO
14h00 - Exercício de Planejamento por município
16h00 - Retomando as aprendizagens para a melhoria dos processos de gestão municipal
- Isa Guará
17h20 - 18h00 - COQUETEL DE ENCERRAMENTO

VALORES:
Até 03 de maio - R$ 1.500,00 por participante
De 04 a 16 de maio - R$ 1.550,00 por participante
Desconto de 10% para dois ou mais participantes do mesmo município.

CURRÍCULOS
ISA GUARÁ
Pedagoga, psicopedagoga e Doutora em Serviço Social com carreira na área da proteção
social de crianças e adolescentes e participação em diferentes instituições. Professora,
pesquisadora, consultora e gestora de programas e projetos de políticas públicas.

JANE VALENTE
Doutora em Serviço Social, com larga experiência em Gestão Municipal da Assistência
Social, com grande atuação em processos de formação, consultoria e mobilização social
na implantação de programas e projetos do SUAS- Sistema Único da Assistência Social.

SILVIA MAC DOWELL
Mestre em Administração de Empresas, professora nos cursos de Engenharia, Gestão
Ambiental e Gestão Pública, com larga experiencia em consultoria e projetos na área de
desenvolvimento organizacional e planejamento de políticas públicas.

MARIA ANGELA RUDGE
Psicóloga, especialista em Psicanálise da Infância, com trajetória na gestão da assistência
social em nível federal, estadual e municipal e consultoria nos temas de avaliação e criação
de sistemas de informação de projetos e programas.

GIANY PÓVOA
Psicóloga, especialista em Gestão Estratégica e Sistema Único de Assistência Social
atuando como Secretaria e assessora na Assistência Social Municipal e na criação,
execução e avaliação de programas e orçamentos públicos.

SILVIA BRITO
Mestre em Serviço Social atuando na Secretaria Municipal de Campinas. É docente e
especialista em programas da política de assistência social como o benefício de prestação
continuada (BPC), políticas para o idoso e pessoa com deficiência

Rua Lincoln Albuquerque, 319 Perdizes / SP

