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PLANO DE PROJETO 

 

NÚCLEO INTERSETORIAL DE SUPORTE AO APOIA (NISA) 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O programa institucional de combate à evasão escolar Aviso por 

Infrequência de Aluno (APOIA), lançado no ano de 2001, remete à reflexão de 

que a superação das demandas sociais causadoras da evasão escolar não 

pode ser exclusividade de um setor ou de um especialista, mas sim de um 

coletivo de atores (profissionais, serviços e instituições) que atuam no âmbito 

das políticas públicas. Isso significa que é necessário pensar o fenômeno da 

evasão escolar desde o orçamento público até o planejamento, a execução, o 

monitoramento e o controle social dos programas, projetos e serviços que 

resultam no conjunto das políticas públicas afetas à área da infância e da 

adolescência.  

O APOIA, como fonte de dados, constitui-se como instrumento de 

referência importante para elaboração de diagnósticos e facilitador dos fluxos 

de trabalho, o que, contudo, por si só, não o permite ser suficiente para a 

compreensão e o enfrentamento das demandas sociais que se materializam 

nas diversas formas de violações de direitos contra crianças e adolescentes. 

Nesse contexto, é necessário pensar para além da (in)frequência escolar e 

garantir o direito não só à permanência dos alunos na escola, mas, sobretudo, 

à qualidade dos processos de  ensino e de aprendizagem e das relações 

aluno/professor, aluno/aluno, aluno/família, família/escola e 

escola/comunidade/rede de serviços: o enfrentamento dessa situação passa 

necessariamente por mudanças na forma como as políticas públicas são 

planejadas e executadas.  

O Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA (NISA), consiste, portanto, 

em um espaço coletivo de articulação, reflexão, debate, mobilização e 

elaboração de estratégias para a prevenção e/ou enfrentamento dos desafios 

cotidianos que se impõem nos espaços de trabalho dos atores que integram o 

sistema de garantia de direitos. Essas demandas se escondem por trás do 

fenômeno da evasão escolar e refletem, sobretudo, o desempenho das  
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Políticas públicas que, apesar dos avanços históricos, ainda reproduzem, de 

maneira geral, uma tradição seletiva, higienista e punitiva que resulta na 

legitimação da exclusão e das desigualdades sociais.  

Não sendo um espaço de execução, o NISA pretende mobilizar e 

fortalecer os recursos e as competências individuais, por meio da produção de 

conhecimento, a partir das experiências vividas no cotidiano de trabalho de 

cada participante. Portanto, visa-se romper com a estagnação e transcender 

para uma atuação que promova novas relações sociais nos fundamentos do 

paradigma da proteção integral, tendo presente que “cada momento tem em si 

a força do inaugural, o impulso criador do novo!1” 

Ademais, a presente proposta encontra-se respaldada no artigo 70-A do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que reconhece a importância da 

promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a 

elaboração de planos de atuação conjunta. 

A ênfase no trabalho de grupo possibilita que todos partilhem juntos os 

problemas e as soluções: trata-se de uma estratégia de agregação que 

oportuniza uma convivência corresponsável e coparticipativa, fazendo com que 

todos desenvolvam um respeito mútuo entre saberes e poderes diferentes e 

busquem de forma coletiva, democrática e horizontal, alternativas para a 

prevenção da evasão escolar, fenômeno que deve ser compreendido para ser 

prevenido.  

2 DIREÇÃO SOCIAL 

A Direção social é o caminho a ser perseguido na condução dos 

trabalhos e na produção do conhecimento para atingir os objetivos propostos 

pelo NISA.  

A Direção social é composta pelos seguintes princípios e diretrizes: 

 

 

                                                 
1 MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. 8. ed. São Paulo, Cortez, 2003. P. 

159. 
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  Princípios: Diretrizes: 

 Proteção integral e integralidade;  

 Prioridade absoluta; 

 Melhor interesse da criança e do 

adolescente;  

 Condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoa em 

desenvolvimento; 

 Convivência familiar e comunitária; 

 Respeito às identidades; 

 Autonomia e protagonismo; 

 Relações democráticas; 

 Construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária; e 

 Redução das desigualdades sociais 

e regionais 

 Municipalização; 

 Controle social; 

 Planejamento participativo do orçamento; 

 Descentralização político-administrativa; 

 Ênfase no trabalho inter e intrasetorial, 

interdisciplinar e em rede;  

 Especialização profissional; 

 Formação continuada;  

 Pesquisa e produção de conhecimento; 

 Corresponsabilidade e horizontalidade nas 

relações profissionais;  

 Participação deliberativa 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Buscar a garantia e a proteção do direito à educação de crianças e de 

adolescentes.  

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Oportunizar a criação de espaços intersetoriais e interdisciplinares 

(físicos e/ou virtuais) para estudos e reflexões sobre temas que se inter-

relacionam com a evasão escolar, estimulando a compreensão dos fenômenos 

geradores; 

2. Estimular a articulação de ações proativas para o enfrentamento e a 

prevenção da infrequência escolar;  

3. Fomentar a atuação articulada entre os profissionais da rede de 

serviços nos Municípios/comunidade/região/estado, com vistas à elaboração e 

à execução de políticas públicas que orientem formas não violentas de 

educação e práticas de resolução pacífica de conflitos para o aprimoramento  
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da qualidade das relações escolares; 

4. Apoiar e incentivar a inclusão, nas políticas públicas, de ações e 

campanhas educativas permanentes que visem garantir os direitos da criança e 

do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e 

responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e 

a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel 

ou degradante no processo educativo;  

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. 

6. Incentivar o desenvolvimento de metodologias que favoreçam a 

integração dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente e com as entidades governamentais e não 

governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente; 

7. Fomentar a formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na 

promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o 

desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação 

de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de 

violência contra a criança e o adolescente. 

 

3.3 Produtos e serviços do projeto 

3.3.1 Produtos  

● Núcleos Intersetoriais de Suporte ao Apoia implantados 

● Grupo Gestor Estadual  
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● Oficinas permanentes de conhecimento 

● Documentos (modelos de leis e decretos, normas técnicas, etc.) 

 

3.3.2 Público-alvo 

Secretaria de Estado da Educação, por meio da Gerência de Educação; 

Secretarias Municipais de Educação; escolas municipais, estaduais, federais e 

particulares; Secretarias de Estado e Municipais da Assistência Social (CRAS, 

CREAS, programas socioeducativos etc.); Conselhos Tutelares e Conselhos 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; Secretarias de Estado e Municipais 

de Saúde (NASF, ESF, Programa Saúde na Escola, agentes comunitários de 

saúde etc.); Secretaria de Estado da Segurança Pública (Polícia Militar e 

Polícia Civil); Universidades, Federação Catarinense de Municípios (FECAM), 

União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e Associações dos 

Municípios (Colegiados de Educação, de Conselhos de Direitos e Tutelares, e 

de Assistência Social) e outros agentes da rede. 

4 METODOLOGIA 

Para a implantação do NISA é imprescindível a criação de grupos de 

trabalho nos Municípios, envolvendo os atores do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente e demais pessoas e instituições que 

poderão compor a rede, conforme a realidade de cada Município.  

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 - GTs, e a 

composição da Coordenação-geral. 
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         Fonte: Ministério Público de Santa Catarina.  

 

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. 

Fonte: Ministério Público de Santa Catarina. 
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3) Independentemente do porte do Município, é possível a estruturação de uma 

Coordenação por Comarca, sempre que houver necessidade de discussões e 

deliberações sobre demandas de âmbito regionalizado.  

 

   

4.1 Estrutura do NISA no âmbito do Estado:  

Coordenação por Comarca 

Dependendo da realidade de cada Comarca, poderá ser constituída uma 

Coordenação Regional para fortalecer a região e buscar alternativas comuns e 

compartilhadas entre os Municípios. Nesse caso, sugere-se que a 

representação regional seja composta por membros das Coordenações-Gerais 

de cada Município integrante.  

A existência da Coordenação por Comarca não retira a necessidade da 

organização do NISA, dos GTs e da Coordenação-Geral no Município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério Público de Santa Catarina. 

 

Grupo Gestor 

O NISA, como programa estadual do Ministério Público de Santa  
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Catarina, possui um coletivo responsável pela gestão estadual do Programa, 

denominado Grupo Gestor, que visa alinhar as atividades do grupo com a 

Direção social do projeto e contempla, dentre outras, as seguintes ações: 

socialização de projetos exitosos por meio do Portal do Promotor; elaboração 

de notas técnicas para nortear intervenções coletivas; criação de material de 

suporte teórico; fomento de pesquisas e produção de conhecimento, por meio 

de grupos de estudos, de projetos de extensão e de outras formas de produção 

de conhecimento. 
Essa comissão é composta da seguinte forma: 
 Equipe de Referência (MP); 

 Instituições de Ensino Superior; 

 Outros representantes (Coordenações NISAs/SC). 

Equipe de referência 

A equipe de referência, composta por Servidores e pelo Coordenador do 

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ/MPSC), possui a 

função de garantir a operacionalidade dos Grupos, manter o vínculo com a 

Coordenação-Geral de cada Município e compor o Grupo Gestor Estadual. 

Essa equipe deverá cuidar da estrutura organizacional, da implantação, do 

monitoramento, da avaliação, e da orientação aos grupos, por meio da 

elaboração de organogramas e da definição de fluxos de trabalhos e de 

responsabilidades. 

Implantação:  

Para implantação das unidades NISA, será oferecido, inicialmente, pela 

equipe de referência do CIJ/MPSC, uma oficina de implantação que visa 

subsidiar os participantes com conceitos e estratégias metodológicas que 

orientem a gestão do trabalho em rede.  

Nessa implantação, propõem-se 3 (três) fases de estruturação que, 

independentemente da realidade, deverão ser observadas: 
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Fundação – é a fase inicial que definirá as diretrizes de trabalho e os 

atores envolvidos e compreende as seguintes etapas: 
● Alinhamento institucional; 

● Sensibilização externa (campanhas/folders); 

● Formalização do Termo de Adesão; e 

● Realização da Oficina “Gestão de Projetos e Processos aplicados ao 

NISA”. 

Estrutura documental – compreende os instrumentos necessários 

para subsidiar participantes do NISA no desenvolvimento do trabalho. A 

produção e o gerenciamento dos documentos são de responsabilidade da 

equipe de referência do CIJ e compreende, entre outros, os seguintes 

elementos: 
● KIT NISA – consiste na elaboração de modelos (diagnóstico, 

planejamento estratégico e plano de trabalho, pautas, atas, 

formulários de coleta de dados para avaliação, lista de presença, 

entre outros); 

● Plataforma Moodle (e-mails, material informativo, grupos virtuais de 

estudos, videoconferências, entre outros). 

 Monitoramento e avaliação – corresponde ao processo contínuo de 

avaliação, orientação e reorientação das ações dos grupos e compreende os 

seguintes aspectos: 
● Diagnóstico (Portal do Promotor, Planos Municipais, Business 

Intelligence (BI) etc.); 

● Acompanhamento do cronograma de atividades e de reuniões pelo 

sistema Moodle; 

● Registro em planilhas de monitoramento (qualitativa e quantitativa); 

● Análise e interpretação dos resultados; 

● Feedback para os territórios e comunidade; 

● Feedback para Ministério Público, para Gestores das Políticas 

Públicas (Portal do Promotor); e 

● Elaboração de indicadores. 
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4.2 Estrutura do NISA em cada Município:  

Coordenação-Geral:  

 Cada unidade contará com uma Coordenação-Geral formada por 

representantes da gestão municipal e por representantes das coordenações 

territoriais2, quando for o caso. Destaca-se que referidas representações 

devem estar legitimadas para deliberar por todas as áreas pertinentes. 

A Coordenação-Geral possui a atribuição de manter vínculo com a 

Equipe de Referência (CIJ) a fim de garantir a operacionalidade do NISA, bem 

como deliberar sobre matérias apresentadas nos grupos territoriais.  

Sugere-se que a Coordenação-Geral se organize em grupos de trabalho 

para discutir/estudar as demandas advindas dos núcleos e propor ações e 

políticas públicas.  

Composição mínima: 

● Promotor de Justiça; 

● Representante do Poder Judiciário; 

● Representantes da Secretaria de Saúde;  

● Representantes da Secretaria da Assistência Social;  

● Representantes das Secretarias de Educação (Municipal, Estadual, 

Federal e Particulares – um por segmento); 

● Representante dos Conselhos dos Direitos; 

● Representante do Conselho Tutelar;  

● Representante da Polícia Militar; 

● Representante da Polícia Civil; 

● Representante das Instituições de Ensino Superior e dos respectivos 

núcleos de pesquisa; 

● Representante das Organizações da Sociedade Civil, Órgãos de 

Classe e Movimentos Sociais.  

 
                                                 
2 Sugere-se que a organização das células NISAs em territórios ocorra em Municípios de grande e médio 

porte. 
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Grupos de Trabalho - GTs:  

Compõem uma célula NISA e 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, visando à análise macro 

das políticas públicas, ao funcionamento da rede, aos estudos de casos 

concretos e aos respectivos fluxos de trabalho, entre outros objetivos.  

Cada célula NISA poderá ter um ou mais grupos de trabalho, conforme a 

demanda.  

Composição: 
▪ 1 representante do CT; 

▪ 1 representante dos CRAS; 

▪ 1 representante das ESF;  

▪ 4 representantes (máximo) de escolas.  

5 Orçamento 

A realização das ações do grupo NISA em cada Município não 

dependerá de recursos financeiros, estruturais e humanos específicos, visto 

que as atividades propostas se vinculam às ações e aos serviços previstos no 

orçamento das próprias políticas públicas.  

 


