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O Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA (NISA),
articulado pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina (MPSC) sob a coordenação do Centro de Apoio
Operacional da Infância e Juventude (CIJ), foi desenvolvido
no ano de 2015 a partir de experiências nas regiões sul e
oeste catarinense, com o intuito de proporcionar espaços de
mobilização e articulação da rede de atendimento do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente em cada Município do estado.
Não sendo um espaço de execução, o NISA visa mobilizar e
fortalecer a interlocução entre os atores da rede, incentivar
a criação de espaços intersetoriais e interdisciplinares para
estudos e planejamento de ações conjuntas e produzir
reflexões sobre as práticas profissionais e as políticas
públicas, de forma a consolidar os princípios do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). 
Pautado no paradigma da proteção integral, o Programa
NISA se desenvolve a partir de dois eixos centrais: o eixo
teórico-metodológico e o eixo ético-político. O primeiro
eixo abrange as ações metodológicas de articulação dos
trabalhos entre os profissionais envolvidos na rede de
atendimento, visando implantar e desenvolver os NISAS nos
Municípios. Já o segundo eixo visa contemplar as demandas
relacionadas ao refinamento teórico e ao alinhamento
conceitual desses atores, imprimindo a direção social do
Programa.
Por direção social compreende-se o caminho a ser
perseguido na condução dos trabalhos e na produção do
conhecimento para atingir os objetivos propostos pelo
Programa, pautados nos princípios e diretrizes da
Constituição Federal de 1988 e do ECA. 
Para a implantação do Programa NISA nos Municípios, faz-
se necessário a criação de grupos com atores da rede de
atendimento à criança e ao adolescente, envolvendo os
profissionais que atuam em órgãos, políticas ou setores
localizados no município/comunidade/região, como a
Coordenadoria Regional de Educação; a Secretaria
Municipal de Educação; as escolas municipais, estaduais,             
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federais e particulares; a Secretaria Municipal de Esporte; a
Secretaria Municipal de Cultura; a Secretaria Municipal da
Assistência Social; o Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS); o Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS); o(s) Conselho(s) Tutelar(es); o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e outros Conselhos de Políticas Públicas; a
Secretaria Municipal de Saúde; o Núcleo Ampliado de Saúde
da Família (NASF); o Programa Saúde nas Escolas; a
Segurança Pública; as Universidades; o Sistema “S”; dentre
outros.
A depender do porte do Município é possível criar
diferentes configurações para o NISA: 
1) Municípios de Pequeno e Médio porte: sugere-se a
organização de uma célula do NISA, o qual poderá ser
dividida em grupos de trabalho e a composição da
Coordenação Geral.
2) Municípios de Médio e Grande porte: sugere-se uma ou
mais células NISA, divididos por territórios. Cada célula,
organizada por grupos de trabalho, deverá contar com uma
Coordenação Territorial. Essa Coordenação Territorial
formará com as outras coordenações territoriais a
Coordenação-Geral Municipal.
Todavia, a organização dos grupos está relacionada com
suas realidades locais, respeitando a autonomia dos (as)
participantes e a direção social do Programa.
Já a nível estadual, o Programa NISA possui uma
coordenação geral, denominada Grupo Gestor do NISA,
formada por instituições de ensino superior, representantes
de instituições dos NISAs municipais e pela Equipe de
Referência do CIJ. O Grupo Gestor visa alinhar as atividades
dos grupos com a direção social do Programa e contempla
ações como a gestão estadual, a elaboração de materiais de
suporte teórico, o fomento de pesquisas e a produção de
conhecimento.
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Na estrutura organizacional do Programa NISA, o CIJ é o
órgão responsável pela operacionalidade do Programa,
possuindo como atribuições manter vínculos com a
Coordenação-Geral de cada Município e contribuir nos
processos de implantação, monitoramento, avaliação e
orientação aos grupos.
Nesse sentido, com o objetivo de fortalecer o processo de
acompanhamento dos NISAs implantados no estado e dar
visibilidade às ações desenvolvidas pelo grupos, foi
elaborado em 2019 pelo CIJ, no contexto do monitoramento
do Programa NISA, um instrumental online denominado
“Questionário de Acompanhamento do NISA”. O
questionário teve como objetivos acompanhar o
desenvolvimento dos NISAs municipais já
implantados;  construir numa perspectiva longitudinal um
conjunto de dados referente a realidade institucional dos
grupos NISAs; e fortalecer a atuação da Equipe de
Referência do CIJ junto aos grupos.
Dividido em três eixos (organização, metodologia e
conteúdo) e em questões fechadas e abertas, o questionário
abordou aspectos como a institucionalização do Programa
no Município, sua composição, as principais demandas
trabalhadas e seu processo de organização.
O “Questionário de Acompanhamento do NISA” foi enviado
aos e-mails dos atores que compõem os grupos no estado,
de acordo com listas de participantes enviadas ao CIJ nos
meses de junho e julho de 2019. A aplicação do
instrumental ocorreu no período de 21 de novembro a 13
de dezembro de 2019 e contou com a devolutiva de 72
respostas dos atores que compõem os NISAs. 
A seguir, apresentam-se os dados obtidos a partir das
respostas do “Questionário de Acompanhamento do NISA”
de 2019.

INTRODUÇÃO

2019ACOMPANHAMENTO NISA



 ACOMPANHAMENTO NISA

Até outubro de 2019, o Programa NISA estava implantado em 28
Municípios do estado de Santa Catarina. Dos 28 NISAs, 26 Municípios
responderam a pesquisa: Agronômica; Aurora; Balneário Piçarras; Barra
Bonita; Bocaina do Sul; Bom Jesus; Chapecó; Faxinal dos Guedes;
Guaraciaba; Guarujá do Sul; Lages; Lontras; Meleiro; Morro Grande;
Paraíso; Penha; Presidente Nereu; Princesa; Rio do Campo; Rio do Sul;
Santa Cecília; Santa Terezinha; São José do Cedro; São José do Cerrito; São
Miguel do Oeste; e Xanxerê. Os Municípios de Bandeirante e Painel
possuem o Programa, porém não responderam o questionário. 
Dos 28 Municípios catarinenses, 42,9% dos grupos estão localizados no
oeste catarinense, 28,6% no Vale do Itajaí, 17,9% na região serrana, 7,1%
no sul e 3,5% no norte catarinense.
Quanto ao porte dos Municípios com NISA implantado, estes apresentam a
seguinte configuração: 
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Pequeno I
78.6%

Pequeno II
10.7%

Grande Porte
7.1%Médio Porte

3.6%

GRÁFICO 1 - PORTE DOS MUNICÍPIOS COM NISA  IMPLANTADO

Obervações: Pequeno Porte I: até 20 mil habitantes; Pequeno Porte II: de 21 mil a 50 mil habitantes; Médio
Porte: de 51 mil a 100 mil habitantes; Grande Porte: de 101 mil a 901 mil habitantes.



C O M O  E S T Ã O  O R G A N I Z A D O S  O S  G R U P O S
N I S A  N O  E S T A D O ?

Desde a criação do NISA em 2015, de acordo com os
dados obtidos no "Questionário de Acompanhamento do
NISA", 42% dos grupos foram implantados em 2018,
31% em 2019, 11% em 2016, 8% em 2017 e 4% em
2015. 
 
No que se refere aos profissionais que compõem os
grupos nos Municípios, há assistentes sociais,
psicólogos(as), pedagogos(as), conselheiros(as)
tutelares, enfermeiros(as), professores e advogados(as).
 
Quanto a vinculação dos profissionais nas instituições,
políticas e/ou setores, os atores que compõem os NISAs
estão vinculados em sua maioria às políticas de
Assistência Social, Educação e Saúde. Além disso, vale
destacar que 21% daqueles que responderam o
questionário se vinculam a Conselhos Municipais, sendo
9% no Conselho de Assistência Social, 6% Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente, 3% Conselho de
Educação e 3% no Conselho de Saúde.
 
Nesse sentido, a pesquisa aponta que a rede de
atendimento que compõe os grupos no estado integra:
39% o eixo de defesa dos direitos, 37% o eixo de
promoção dos direitos e 24% o eixo de controle dos
direitos humanos de crianças e adolescentes.
 
Estes dados apontam que o Programa NISA caminha de
acordo seu objetivo 5: 
 
 
Promoção de espaços intersetoriais e interdisciplinares para a

realização de estudos de casos concretos (individual, familiar,

comunitário) e elaboração de planos de atuação conjunta, com

participação de profissionais de saúde, de assistência social e de

educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos

direitos da criança e do adolescente. 
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As principais ações desenvolvidas em 2019 foram as
reuniões dos grandes grupos,  dos grupos de trabalho e
de estudos;
80% dos grupos possuem uma Coordenação Geral
Municipal, responsável por  manter vínculo com a Equipe
de Referência do CIJ e deliberar sobre matérias
apresentadas nos grupos territoriais;
Os principais meios de comunicação utilizados pelos
atores que compõem os NISAs são o Whatsapp, o e-mail e
o telefone;
A relação de participantes nos espaços de reuniões dos
NISAs em 2019 foi: 53% de 10 a 15 pessoas; 28% com
mais de 15 pessoas; e 15% de cinco a 10 pessoas;
Quanto a periodicidade das reuniões dos NISAs, 57% dos
(as) participantes do  questionário  apontam que se
reuniram ao menos seis vezes no ano, 31% de quatro a
seis vez vezes e 5% de duas a três vezes ao ano;
Sobre o planejamento coletivo das ações dos grupos
NISAs, 51% dos participantes afirmam que planejam as
ações mensalmente, 16% bimestralmente, 13%
anualmente e 6% semestralmente;
As principais fontes de dados que os grupos utilizam para
planejar suas ações são: dados das escolas dos
municípios; dados do Conselho Tutelar; demandas
apresentadas cotidianamente nas políticas e serviços
sociais; dados oficiais, como do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do
Censo do Sistema Único de Assistência Social e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; e os Planos
Municipais das políticas públicas.

Em relação a dinâmica de organização dos NISAs no estado,
apresentam-se abaixo aspectos organizacionais dos grupos,
conforme respostas obtidas no questionário:
 

O R G A N I Z A Ç Ã O  D O S  G R U P O S  N I S A
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A metodologia do NISA consiste na criação de grupos de trabalho nos
Municípios envolvendo os atores do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente.
Os Grupos de Trabalho são formados por profissionais que atuam
diretamente com a população e possuem o conhecimento da realidade.
Esses grupos contam com uma coordenação mínima cuja atribuição é
mobilizar e articular os profissionais para o desenvolvimento do
trabalho no território, bem como articular o diálogo com a
Coordenação-Geral do NISA, visando a análise macro das políticas
públicas, o funcionamento da rede, os estudos de casos concretos e os
fluxos de trabalho. Orienta-se a criação de grupos de trabalho para
promover as discussões e a elaboração de estratégias conjuntas de
demandas levantadas na realidade dos Municípios.
A partir das respostas do "Questionário de Acompanhamento do NISA",
as principais demandas e conteúdos  abordados pelos NISAs em 2019
foram: articulação da rede de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente; infrequência e evasão escolar; conflitos familiares;
indisciplina na escola; acesso a políticas e serviços públicos; violência
doméstica; e suicídio e automutilação.

D E M A N D A S  E  G R U P O S  D E  T R A B A L H O
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GRÁFICO 2 - Demandas trabalhadas nos grupos NISA
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Contudo, vale destacar que a organização dos grupos
se distingue  conforme suas dinâmicas de trabalho e
planejamento. Assim, dos 26 grupos NISAs que
responderam o questionário, 10 deles (38%) possuíam
Grupos de Trabalho para abordar demandas específicas,
como os exemplos a seguir:

D E M A N D A S  E  G R U P O S  D E
T R A B A L H O

GT Estruturação da rede socioassistencial;

GT Evasão Escolar;

GT Indisciplina e Violência Escolar;

GT Busca Ativa escolar;

GT para elaboração de fluxograma e protocolo sobre
situações de violências contra crianças e
adolescentes;

GT Infrequência Escolar;

GT Assistência Social e Fundo para Infância e
Adolescência (FIA).

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

G R U P O S  D E  T R A B A L H O
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Para subsidiar metodologicamente os NISAs no estado, o CIJ disponibiliza uma
série de instrumentais para contribuir no trabalho dos (as) profissionais, que vão
desde como conduzir uma reunião, com modelos de pauta e ata, até
instrumentais de mapeamento de dados da realidade e planos de ações dos
Grupos de Trabalho.
Estes documentos, denominados de "KIT NISA", compreendem modelos de
mapeamento da realidade, planejamento estratégico, plano de trabalho, pautas,
atas, formulários de coleta de dados para avaliação, lista de presença, entre
outros.
A fim de compreender em que medida os instrumentais do KIT NISA contribuem
no trabalho dos grupos, segue abaixo a relação do uso destes no cotidiano dos
NISAs, de acordo com as respostas obtidas no "Questionário de Acompanhamento
do NISA" de 2019.
 

Modelo de lista de presença
32.7%

Modelo de ata de reunião
22.4%

Modelo de pauta de reunião
13.8%

Modelo de convite para reunião de trabalho
12.8%

Modelo de planejamento das ações
7.7%

Modelo para levantamento/mapeamento da realidade
4.6%

GRÁFICO 3 - utilização DO KIT NISA 

KIT NISA
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Modelo de diagnóstico de território;
Modelo de registro de demandas e organização dos
Grupos de Trabalho;
Modelo de Plano de Ação;
Modelo de pauta de reunião;
Modelo de ata de reunião;
Modelo de lista de presença de reunião;
Formulário de avaliação semestral;
Formulário para notícias;
Modelo de convite de reunião.

Considerando a importância do planejamento, execução e
avaliação de estratégias de intervenção articuladas da
rede de atendimento na perspectiva da prevenção e
promoção dos direitos das crianças e adolescentes, vale
destacar que os instrumentais de mapeamento da
realidade do Município, de identificação de demandas e
formação dos Grupos de Trabalho e os modelos de Plano
de Ação foram alterados, no intuito de aprimorar os
instrumentais e sua utilização. Reformulado, o KIT NISA
agora é composto por:
 

 
Os instrumentais encontram-se atualizados na página do
NISA do  Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
(CEAF) Virtual, no link:
<https://ead.mpsc.mp.br/enrol/index.php?id=27>. Nesta
plataforma ainda estão disponíveis materiais para
estudos, videoconferências e espaços para troca de
experiências entre os grupos.

KIT NISA
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O Programa NISA, conforme abordado anteriormente, é uma metodologia de
trabalho que visa fortalecer a atuação intersciplinar e intersetorial dos
profissionais da rede de atendimento à criança e ao adolescente nos
Municípios, apresentando tanto potencialidades quanto desafios no seu
processo de implantação e desenvolvimento. 
 
Nessa perspectiva, vale destacar que por interdisciplinaridade compreende-
se a busca pela construção de conhecimentos comuns nas diferentes áreas
do saber que permitam a aproximação e generalização de princípios, no
qual as “[...] relações profissionais e de poder tendem à horizontalidade, as
estratégias de ação são comuns e estabelece-se uma troca recíproca de
conhecimento entre as diferentes disciplinas” (ELY, 2003, p. 114).
Possibilitando, dessa forma, ampliar o olhar profissional frente as
problemáticas complexas que se colocam nos processos de intervenção e
suas alternativas de enfrentamento. 
 
Já a intersetorialidade se refere a articulação de setores institucionais, ao
planejamento das políticas, programas e projetos em torno de finalidades
comuns, envolvendo tanto a participação de profissionais quanto de
usuários, visando enfrentar práticas hierarquizadas e burocráticas na
garantia integral dos direitos. Envolve tanto uma atuação integrada no
âmbito da gestão das políticas públicas, contemplando a complexidade dos
serviços e projetos, como da construção de espaços de trocas de saberes e
experiências profissionais (MIRANDA; FREITAS, 2017). Assim, 
 
Para real intersetorialidade é necessário construir espaços com objetivos
comuns que possibilitem comunicação entre as políticas sociais, com trocas de
saberes interdisciplinares, interações no processo de elaboração, formulação e
execução da política, com disponibilidade dos técnicos e gestores no processo
de planejamento e concomitante apoio político para o desenvolvimento de
ações que respondam às reais necessidades da população (BIASI; BOTEGA;
STEFFENON, 2019, p. 4).
 

O  P R O G R A M A  N I S A :  A T U A Ç Ã O  I N T E R S E T O R I A L
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N I S A  E  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  

Sim
75%

Não
25%

Para que as garantias previstas no ECA efetivem a proteção integral à
criança e ao adolescente, faz-se importante a construção de espaços
interdisciplinares e intersetoriais com objetivos comuns, envolvendo a
troca de saberes profissionais e a articulação nos processos de
planejamento das políticas públicas.
 
Nessa perspectiva, para os (as) participantes do "Questionário de
Acompanhamento do NISA", os conteúdos discutidos nas reuniões da
rede e seus encaminhamentos subsidiam/influenciam a tomada de
decisões na gestão das políticas públicas?

GRÁFICO 4 –  NISA  E INFLUÊNCIA  DA  GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Em relação aos participantes que respondem que as discussões no
grupo NISA subsidiam a gestão das políticas públicas nos seus
Municípios, cabe destacar que, de acordo com as respostas:

O NISA é muito novo ainda, mas as universidades que acompanham cada
região estão escrevendo projetos com temas discutidos nas reuniões e que
serão implementados no ano de 2020. Estabelecemos parceria com a
Secretaria de Esportes para algumas atividades e encaminhamento de alunos.
 
O trabalho intersetorial no comarca [...] criou uma Comissão intersetorial no
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes e tem produzido
materiais para orientar a prática dos órgãos de proteção no atendimento às
crianças e adolescentes em situação de violência.
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Q U A I S  S Ã O  A S  P E R C E P Ç Õ E S  Q U E  O S  A T O R E S
D O S  N I S A S  T Ê M  S O B R E  A  E X P E R I Ê N C I A  D O

P R O G R A M A  N O S  S E U S  M U N I C Í P I O S ?  

“Avalie a experiência do NISA em seu Município, considerando as
atividades desenvolvidas pelo grupo e a importância do Programa
para a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes.” 
“Avalie a experiência do NISA em seu Município, considerando os
desafios encontrados para implantação e efetivação do Programa.” 

Frente ao exposto anteriormente, no “Questionário de
Acompanhamento do NISA” de 2019, foram abertos espaços para que
os (as) participantes pudessem refletir e compartilhar suas
avaliações sobre a experiência do NISA no seu Município a partir de
duas questões: 
 
1.

2.

 
A seguir, apresentam-se algumas das respostas relacionadas a
experiência dos grupos nos Municípios:
 

É uma importante ferramenta de atuação da rede, pois provoca uma
discussão mais ampla e multifacetaria de uma mesma problemática que deve

ser atendida por todas as politicas públicas envolvidas. Provocou um
estreitamento das relações da rede e facilitou o trabalho em equipe e

multiprofissional frente as demandas.

Os instrumentais e metodologia do NISA tem servido para orientar o
trabalho intersetorial na comarca. Desde maio de 2017 a rede de
proteção do município tem se reunido para organizar os atendimentos
ofertados, tanto na prevenção quanto na proteção do público
infantojuvenil. Em maio de 2018 foi implantado o NISA e as palestras
serviram para alicerçar o trabalho intersetorial iniciado no ano
anterior.
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P O T E N C I A L I D A D E S  E  D E S A F I O S

As demandas que envolvem crianças, adolescentes e suas famílias são complexas
e historicamente determinadas, necessitando ser abordados em sua totalidade.
Nesse sentido, para uma atuação na perspectiva da proteção integral, exige-se a
ação coordenada de diferentes setores, prezando pela atuação intersetorial no
compartilhamento e planejamento das ações das políticas públicas.
A partir dos dados obtidos no "Questionário de Acompanhamento", muitas
respostas referentes aos desafios encontrados pelos grupos na implantação e
desenvolvimento do Programa se voltaram a realização de práticas setorizadas e
fragmentadas, a efetivação do trabalho em rede e a atuação na perspectiva da
prevenção de violações de direitos.

O NISA contribuiu para fortalecer a
articulação já existente, ampliar
conhecimentos sobre a realidade local
e políticas públicas específicas,
estabelecer fluxogramas que
favoreçam a promoção de direitos.
 

O município não tinha prática(s) de articulação entre
instituições e/ou serviços. Com o NISA os participantes com

frequência afirmam que estão obtendo aprendizados e observa-
se que algumas demandas antes tratadas de forma isolada

passaram a ser de vários Serviços.
 

No entanto, ao passo que muitos são os desafios citados pelos grupos, o
Programa NISA se constitui como um espaço de mobilização e fortalecimento 
 dos profissionais da rede, por meio da socialização de conhecimentos, da troca
de experiências, da discussão das demandas apresentadas e do enfrentamento
aos desafios colocados no cotidiano de intervenção da rede. 

O maior desafio, no meu ponto de vista, é tornar hábito o trabalho em rede e
romper a rotina de trabalho fragmentado já existente.
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O NISA [...] veio para mobilizar e fortalecer os
profissionais da rede através da produção de
conhecimentos, da troca de experiências, da discussão
das demandas apresentadas e do enfrentamento dos
desafios encontrados.

Articulado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina sob a coordenação do
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o Programa NISA visa fomentar e
fortalecer espaços de articulação, reflexão e elaboração de estratégias para a prevenção e
enfrentamento de desafios cotidianos que se apresentam nos espaços de trabalho da rede
de atendimento à criança e ao adolescente. 
 
A partir da apresentação dos dados do “Questionário de Acompanhamento do NISA” de
2019, pode-se observar que os grupos encontram desafios no processo de implantação e
desenvolvimento do trabalho intersetorial, tendo em vista o processo histórico de
compartimentalização em especialidades de disciplinas, setores e políticas sociais.
Todavia, os grupos encontram nas metodologias propostas pelo NISA um espaço de
fortalecimento a partir das reuniões entre os atores da rede, dos grupos de trabalho e da
troca de experiências e saberes – inscrevendo-se numa perspectiva preventiva e proativa. 
 

 APONTAMENTOS FINAIS

Cabe destacar que os espaços de articulação da rede são construções gradativas e
coletivas, que requerem práticas profissionais baseadas na tomada de decisões horizontais,  
e nas relações democráticas e dialógicas, com o compromisso ético e político de efetivar os
direitos humanos e a proteção integral de crianças e adolescentes. 
Ao fim, salienta-se que o NISA pode ser implantado no seu Município. Contate a Promotoria
de Justiça da Infância da sua Comarca ou entre em contato com o Programa pelo e-mail:
nisa@mpsc.mp.br.
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