EDITAL Nº 64.2018/2018
CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO SOCIAL
COM FAMÍLIAS NO SUAS

1.
OBJETIVO DO CURSO
Capacitar e qualificar recursos humanos em Trabalho Social com Famílias no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social
2. PÚBLICO-ALVO
Profissionais das equipes de referência da Política de Assistência Social, alunos de graduação
e pós-graduação em Serviço Social, Psicologia e outras profissões e profissionais interessados
na temática.
3. CALENDÁRIO
QUADRO I
Cidade/Local

Local: A definir
Endereço: Rio do Sul/SC

Período das inscrições

Até 06 de setembro de 2018

Vencimento do boleto de cobrança

06 de setembro de 2018

Período de realização

13 e 14 de setembro e 25 e 26 de outubro de
2018

Carga horária total

40 horas/aula

Quantidade de vagas

70

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES
QUADRO II – Dos Valores
Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA

Valor (por inscrição)

Servidores de municípios filiados à FECAM

R$ 400,00

Demais participantes

R$ 500,00
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CASO O SEU BOLETO NÃO SEJA QUITADO OU EMPENHO ANEXADO NO AMBIENTE DO
ALUNO ATÉ O DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, A SUA INSCRIÇÃO SERÁ
AUTOMATICAMENTE CANCELADA.

Local da inscrição: Site da EGEM: http://egem.org.br/
Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um
boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.
Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do
boleto bancário.
Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública
Municipal.
CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua General Liberato Bittencourt, 1885. Canto Florianópolis/SC – CEP 88070-800 - Telefone: 48 3221- 8800
Dados bancários: Banco do Brasil: 001 - Agência: 3174-7 - Conta Corrente: 890742-0
Informações referentes ao pagamento:
1.
Ao efetuar a inscrição, emita seu boleto bancário para pagamento.
2.
A efetivação da inscrição está vinculada ao upload do empenho no ambiente virtual do
curso.
3.
A nota fiscal eletrônica de prestação de serviço será emitida na data de realização do
evento, após a identificação de presença no sistema, e enviada para o e-mail cadastrado no
ato da inscrição.
Em caso de dúvidas, contatar o setor financeiro pelo adm@egem.org.br ou 48 3221 8800.
Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e
concordar com as seguintes condições:
a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta
do participante;
b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores
desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem
obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;
c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada
a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;
d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para
homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será
reembolsado.
5. Direitos de imagem
O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a publicação em informativos,
relatórios e site da EGEM.
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6. PROGRAMAÇÃO
13 de setembro de 2018 – 10 h/a
Horário

Programação

08h30 às 12h

Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Trabalho
13h30 às 17h30 Social com família
14 de setembro de 2018 – 10 h/a
Horário

Programação

08h30 às 12h

O Trabalho Social com Família na proteção social básica e
especializada da Assistência Social: definições, requisições,
13h30 às 17h30 finalidades e formas de operacionalização

25 de outubro de 2018 – 10 h/a
Horário

Programação

08h30 às 12h

Conceitos e concepções de trabalho e família(s);
Incorporação da família no campo da política social;
13h30 às 17h30 Funções e estratégias metodológicas do Trabalho Social com
Família nas Políticas Sociais;
26 de outubro de 2018 – 10 h/a
Horário

Programação

08h30 às 12h

- Metodologias do Trabalho Social com Família;
13h30 às 17h30 - Impactos da política social na família.
7. METODOLOGIA
Os recursos didáticos utilizados para o desenvolvimento do curso serão constituídos de aulas
expositivas dialogadas e guiada pelo PBL (Problem Based Learning), roda de conversa,
realização de talk show e estudos de textos científicos com realização de estudo dirigido,
envolvendo o método de aprendizagem TBL (Team Based Learning). Como fontes didáticas
serão utilizados estudos independentes de artigos científicos e elaboração descritiva de
síntese de conteúdo, construção de mapa conceitual. Como recursos: materiais serão
utilizados o quadro, apresentação de slides de conteúdos; exposição e debate de vídeos,
utilização de artigos científicos; e bibliografia recomendada.
* Programação sujeita a alteração, confira a programação atualizada no site.
8. DOCENTES
SOLANGE MARIA TEIXEIRA
Pós-Doutora em Serviço Social pela PUC-SP (2009), Doutorado em Políticas Públicas pela
Universidade Federal do Maranhão (2006), Mestrado em Serviço Social pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1998) e Graduação em Serviço Social pela Universidade
Federal do Piauí (1991). Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Piauí,
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bolsista de produtividade pelo CNPq e foi presidente do Conselho Regional de Serviço Social
do Piauí (gestão 2014-2017).
IZABEL HERIKA GOMES MATIAS CRONEMBERGER
Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Mestre em Políticas Públicas
(UFPI), Especialista em Administração em Recursos Humanos (UFPI), Graduada em Serviço Social
(UFPI), docente do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), Assistente Social do CEIR e CAPS
infanto-Juvenil. Atua principalmente nos seguintes temas: Assistência Social, Família, Criança e
Adolescente e o Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Residência Multiprofissional em Saúde da
família e Comunidade, Segurança Alimentar e Nutricional, Pessoa com Deficiência, Organização
Comunitária, Elaboração de projetos, Direitos - Acessibilidade.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A EGEM reserva-se no direito de cancelar ou alterar a data do evento caso não atinja o
número mínimo de participantes.
b) O evento terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal –
EGEM e será entregue aos participantes com frequência mínima de 75% do total da carga
horária do curso ou capacitação.
c) a participação no evento está vinculada diretamente ao envio da cópia do empenho e/ou
pagamento do boleto pelo inscrito.
REALIZAÇÃO
Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM
Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na
Internet (www.egem.org.br)

Milena Andersen Lopes Becher
Prefeita de Vargem
Presidente da EGEM
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