
 

PROPOSTA COMERCIAL PARA CAPACITAÇÃO EM DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE PARA A AMURES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO SERRANA 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – EGEM - é uma entidade de ensino 

e de prestação de serviços. É formada e pelas Associações de Municípios de SC, com 

sede em Florianópolis/SC. A EGEM é um importante instrumento de atualização, 

qualificação e capacitação para os profissionais que atuam na administração pública 

municipal, e de prestação de serviços técnicos, abrangendo assessorias aos 

Consórcios Públicos, Associações de Municípios e Municípios. 

 

OBJETIVO: Instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da 

criança e do adolescente proporcionando subsídios e conteúdo  para o desenvolvimento 

do atendimento a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência de acordo 

com o que preconizado na lei: LEI Nº 13.431, DE 4 DE ABRIL DE 2017. Tem por objetivo 

instruir os participantes para construirem um protocolo de atendimento integrado da 

escuta protegida e o fluxo de atendimento articulado na rede de proteção para as 

situações que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência. 

 

 

 

 



 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Item Conteúdo Programático Participantes Execução Carga horária  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Oficina de capacitação sobre as diretrizes gerais da proteção 

integrada às crianças e adolescentes vítimas ou Testemunhas de 

Violências, conforme LEI Nº 13.431 de 4 de abril de 2017 e o Decreto 

nº 9.603. 

 Aspectos normativos e legais (ECA, Lei 13.431/17 e Decreto 

9.603/18). 

 Tipos de violências abrangidas pela Lei. 

 Escuta Especializada X Depoimento Especial X Revelação 

Espontânea. 

 Atuação da rede de atendimento e atribuições de cada 

política pública e órgão de atendimento de acordo com a lei da 

escuta especializada. 

 Como estruturar o fluxo e o protocolo de atendimento. 

 Forma  de abordagem da  Criasnça e   do  Adolecente 

Membros do 

Comitê de gestão 

colegiada (Cinco 

participantes por 

município) 

Atividade única 

para todos os 18 

municípios da 

Amures. 

8 hrs  

 

 

 

 

Oficina de construção do fluxo de atendimento integrado da Escuta 

Especializada definindo o processo (fluxo, formulário de registro de 

informações, modalidade de realização da escuta especializada, etc) 

conforme a realidade local. 

 

 

 

Membros do 

1º encontro: 0 3  

Municipios: Lages / 

São Joaquim / 

Correia Pinto. 

8 hrs  



 

 

 

 

2 

Comitê de 

gestão 

colegiada 

(cinco 

participantes 

por município) 

2º encontro:  

15 municípios 

Pequeno porte:  

 Anita+Bocaina + 

Bom Jardim +  

Bom Retiro + 

Campo Belo + 

Capão Alto + 

Cerro Negro + 

Otacilio   Costa 

+Painel + Palmeira 

+ Ponte Alta + Rio  

Rufino + São José 

do Cerrito + 

Urubici + Urupema 

 

8 hrs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina sobre elaboração do Protocolo Municipal de Atendimento 

Integrado às crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de 

 

 

Membros do 

Comitê de 

gestão colegiada 

3º Encontro: 

3 Municipios:  de 

Lages / São 

Joaquim / Corria 

Pinto 

 

 

 

8 hrs 



 

 

3 

violência de acordo com as orientações do GT Estadual do MP/SC. (cinco 

participantes por 

município) 

4º Encontro: 

15 municípios 

Pequeno porte: 

Anita+Bocaina + 

Bom Jardim +  Bom 

Retiro + Campo 

Belo + Capão Alto 

+ Cerro Negro + 

Otacilio   Costa 

+Painel + Palmeira 

+ Ponte Alta + Rio  

Rufino + São José 

do Cerrito + Urubici 

+ Urupema 

 

 

 

8 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos práticos e norteadores da escuta especializada: 

 

 

 

Membros do 

Comitê de 

5º Encontro: 

3 Municipios: de 

Lages / São 

Joaquim / Corria 

Pinto 

 

 

8hrs 



 

 

 

4 

 O conceito de entrevista; 

 A entrevista no contexto da rede de proteção; 

 A entrevista como meio de proteção; 

 Etapas da escuta especializada; 

 Articulação com a rede de proteção (cooperação da rede para a 

execução do Fluxograma e Protocolos da Escuta) 

 Desafios da escuta especializada no contexto local. 

 Espaço para sanar dúvidas sobre a execução. 

 

 

 

 

gestão colegiada 

(cinco 

participantes por 

município) 

6º Encontro: 

15 municípios 

Pequeno porte: 

Anita+Bocaina + 

Bom Jardim + Bom 

Retiro + Campo 

Belo + Capão Alto 

+ Cerro Negro + 

Otacilio Costa 

+Painel + Palmeira 

+ Ponte Alta + Rio 

Rufino + São José 

do Cerrito + Urubici 

+ Urupema 

 

 

 

8hrs 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

A proposta será́ realizada com encontros presenciais, conforme datas e horários 

previamente agendados com a contratante. O primeiro módulo terá́ um caráter 

introdutório, abordando aspetos conceituais, legais e organizativos para 

implementação da lei no território. O segundo módulo será realizado oficinas de 

mapeamento participativo, objetivo de identificar a rede de proteção, descrever as 

atribuições dos serviços de cada política pública e esboçar o desenho do fluxo de 

atendimento integrado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência. O terceiro módulo consiste em uma oficina para os participantes com 

objetivo de instrumentalizá-los para construção do protocolo municipal de atendimento 

as situações de violência, conforme as especificidades dos serviços, fundamentado 

na legislação vigente, nos pressupostos teóricos e metodológicos do atendimento de 

crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O objetivo é assessorar 

o Comitê Gestor a desenvolver uma minuta durante as oficinas, a partir das 

recomendações do MPSC e do GT estadual sobre a escuta especializada. A 

contratada não se responsabiliza pela elaboração final do Protocolo Municipal. 

O material resultante das oficinas ficará de acesso aos participantes respresentantes 

do municípios e a responsabilidade de finalização e revisão dos documentos restringe-

se ao comitê gestor de cada município.  

Esta proposta limita a participação de no máximo 90 (noventa) pessoas por encontro. 

 

 

ASSESSOR TÉCNICO/DOCENTE 

 

Me. Rudinei Luiz Beltrame - Psicólogo, CRP-12/12459. Graduado pela Universidade 

do Sul de Santa Catarina; Mestre em Psicologia Social e Cultura pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (2019) e doutorando no Programa Interdisciplinar em 

Ciências Humanas da UFSC. Foi assessor de diretoria e políticas para a profissão do 

Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina- 12ª Região, entre os anos de 

2015 e 2019. Trabalhou na política pública de saúde e assistência social, como 

Psicólogo e atualmente é professor do Curso de Psicologia da Faculdade CESUSC, 

em Florianópolis; e professor do Instituto Cairo, onde leciona cursos de formação na 

temática dos direitos da criança e adolescente. Membro da Comissão Pró-Sistema de 

Prevenção e Combate à Tortura em Santa Catarina e membro do Laboratório de 

Psicologia Escolar - LAPEE/UFSC. Tem experiência na área de políticas públicas, 

educação, infância e adolescência, direitos humanos, violência contra crianças e 

adolescentes, atenção psicossocial, medicalização da vida. 

 

 

 

 



 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

 

Sistema para Inscrições dos alunos.  

Material digital de apoio. 

Certificação aos inscritos com, pelo menos, 75% de frequência. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 06 de junho – 08h às 12h/ 13h ás 17h - 1º Encontro - Oficina de capacitação 

sobre as diretrizes gerais da proteção integrada às crianças e adolescentes 

vítimas ou Testemunhas de Violências, conforme LEI Nº 13.431 de 4 de abril de 

2017 e o Decretoº 9.603. 

 21 de junho – 08h às 12h/ 13h ás 17h - Oficina de construção do fluxo – 

Grupo 1. 

 22 de junho – 08h às 12h/ 13h ás 17h - Oficina de construção do fluxo – 

Grupo 2. 

 04 de julho – 08h às 12h/ 13h ás 17h - Oficina 

sobre elaboração do Protocolo – Grupo 1. 

 06 de julho – 08h às 12h/ 13h ás 17h - Oficina 

sobre elaboração do Protocolo – Grupo 2. 

 18 de julho – 08h às 12h/ 13h ás 17h - Aspecto prático da escuta e aspectos 

norteadores, abordagem – Grupo 1. 

 20 de julho – 08h às 12h/ 13h ás 17h - Aspecto prático da escuta e aspectos 

norteadores, abordagem – Grupo 2. 

Obs.: Caso haja necessidade poderão ser feito ajustes de datas. 

 

 

ORÇAMENTO 

 

Para a realização dos trabalhos aqui apresentados será cobrado honorários de 

Assessoria técnica de formação e supervisão técnica no valor de R$ 20.700,00 (vinte 

mil e setecentos reais). 

Obs.: Este valor poderá ser dividido entre os 18 (dezoito) municípios da AMURES 

(Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do 

Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacilio   Costa, Painel, Palmeira, 

Ponte Alta, Rio  Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema). 

 

 

 

 

 



 

*No valor acima já se encontram incluídos todos os custos para a perfeita execução 

do contrato, tais como: 

 mão-de-obra (pagamento ao docente); 

 deslocamento, hospedagem e alimentação do docente; 

 despesas administrativas, da EGEM; 

 incidências fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias. 

 

Compete à CONTRATANTE 

 

I – Inscrever os alunos na plataforma da EGEM; 

II – Fornecer uma sala de treinamento ampla com 50 lugares, equipada com projetor, 

computador completo, notbook e sistema de som com microfone sem fio, e mais 3 

salas de apoio, contendo acesso a internet, 5 mesas e cadeiras  

III – Viabilizar que cada município participante tenha, no mínimo, 1 notebook com 

acesso a internet. 

III – Fornecer 02 (dois) profissionais de psicologia para ser monitor no 5º e 6º módulos. 

IV – Pagar o valor de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais) à EGEM – poderemos 

emitir as NFs diretamente a cada município, ficando R$ 1.150,00 (hum mil, cento e 

cinquenta reais) para cada um.. 

 

 

Dados da EGEM para empenho 

 

Razão Social: Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM 

Endereço: Rua General Liberato Bittencourt, 1885 – Canto - CEP: 88070-800 - 

Florianópolis/SC 

CNPJ: 08.940.383/0001-90 

Inscrição Municipal: 440.275-8 Inscrição Estadual: Isento Telefone: 48 99683-0917 

 

 

Validade da Proposta 

 

Esta proposta possui validade de 30 dias. 

 

 

Informações 

 

Para mais informações: (048) 99683-0917 ou cursos@egem.org.br 

 

 

 

 



 

Realização 

 

Escola de Gestão Pública Municipal 

 

 

 

Florianópolis, 26 de maio de 2022. 

 

 

DIONEI WALTER DA SILVA 

Diretor Geral 

EGEM 

 

 

 


