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EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU, COM ÊNFASE NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

  

1. OBJETIVO 

1.1. O presente Edital tem por objetivo estabelecer critérios e diretrizes gerais para a seleção do 

corpo discente do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Ênfase no Sistema Socioeducativo. 

1.2. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Ênfase no Sistema Socioeducativo será destinado 

aos servidores efetivos do sistema socioeducativo estadual e aos ocupantes de cargo em 

comissão que compõem o núcleo gerencial da Subsecretaria de Atendimento às Medidas 

Socioeducativas - Suase do Estado de Minas Gerais, bem como aos representantes dos 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) dos municípios do 

Estado de Minas Gerais.  

1.2.1. Para os fins deste Edital, compreende-se como Núcleo Gerencial da Suase os ocupantes 

dos cargos de Subsecretário, Superintendente, Diretor, Gerente, Assessores, bem como o 

Diretor Geral, Diretor de Segurança, Diretor de Atendimento, Diretor Administrativo dos 

Centros Socioeducativos do Estado de Minas Gerais. 

1.3. A participação no curso proporcionará a esses profissionais o aprimoramento de suas 

competências e habilidades no atendimento especializado aos adolescentes a quem se atribui 

a autoria de ato infracional. O curso objetiva, portanto, promover a formação de profissionais 

de nível especializado em pós-graduação, para atuação perante instituições públicas da rede 

socioeducativa, desenvolvendo competências e habilidades para o acompanhamento dos 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Estado de Minas Gerais. 

1.4. O curso será ministrado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG, 

por meio de contrato celebrado com a Secretaria de Estado de Defesa Social. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO E PRÉ-REQUISITOS PARA SELEÇÃO 

2.1. O curso se destina aos servidores efetivos do sistema socioeducativo estadual, lotados na 
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Subsecretaria de Atendimento as Medidas Socioeducativas – SUASE (1º Grupo), aos 

ocupantes de cargo em comissão que compõem o núcleo gerencial da SUASE (2º Grupo), 

bem como de representantes dos CREAS dos municípios do Estado de Minas Gerais (3º 

Grupo). 

2.2. É requisito para inscrição neste Processo Seletivo que, no ato de inscrição, o candidato 

possua formação em curso superior reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação).  

2.3. Ao se inscrever neste Processo Seletivo, o candidato, classificado dentro das vagas, se 

compromete a apresentar à Instituição de Ensino toda a documentação exigida para a 

efetivação da matrícula. 

2.4. É expressamente vedada a participação dos servidores ligados à Suase que participaram de 

outras pós-graduações com bolsas integrais disponibilizadas pela Suase. 

 

3.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1. Será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa Social, por meio de sua 

Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas – Suase, a seleção dos 

candidatos, dentre aqueles que atendam aos requisitos exigidos neste processo seletivo.  

 

4. DAS VAGAS E DA FORMAÇÃO DE TURMAS  

4.1. Serão disponibilizadas 60 (sessenta) vagas divididas em duas 2 (duas) turmas, cada uma com 

30 (trinta) alunos. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 

4.1.1. 40% das vagas (correspondente a 36 vagas) para candidatos do 1º Grupo, distribuídas da 

seguinte forma: 

4.1.1.1. 31 vagas para servidores lotados os Centros Socioeducativos. Esse montante será 

distribuído da seguinte forma: 

4.1.1.1.1. 19 vagas para os agentes de segurança socioeducativo; 

4.1.1.1.2. 12 vagas para os técnicos das Unidades Socioeducativas. 
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4.1.1.2. 5 vagas para servidores do núcleo gerencial da SUASE lotados na Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves. 

4.1.2. 30% das vagas (correspondente a 12 vagas) para candidatos do 2º Grupo, quais sejam, 

servidores ocupantes de cargo em comissão que compõem o núcleo gerencial da SUASE. 

4.1.3. 30% das vagas (correspondente a 12 vagas) para candidatos do 3º Grupo, quais sejam, 

representantes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 

dos municípios do Estado de Minas Gerais. 

4.2. Subsidiariamente aos critérios acima, serão as vagas preenchidas da seguinte forma: 

4.2.1. Não sendo preenchido o percentual de vagas para cada um dos grupos, as vagas serão 

preenchidas até o limite estabelecido pelos candidatos excedentes de cada grupo. 

4.2.2. Os candidatos de cada grupo classificados em número acima das vagas existentes 

formarão uma lista de excedentes para cada grupo, conforme ordem de classificação. 

4.2.3. No caso de desistência por candidato selecionado até o ato da matrícula, a vaga será 

destinada ao excedente de sua unidade/centro, e na ausência desses, serão obedecidos os 

critérios do parágrafo anterior. 

4.2.4. Se não houver candidatos excedentes em número suficiente para preencher as vagas 

destinadas ao 1º Grupo, estas serão preenchidas pelos candidatos excedentes do 2º Grupo e, 

na falta destes, pelos candidatos excedentes do 3º Grupo. 

4.2.5. Se não houver candidatos excedentes em número suficiente para preencher as vagas 

destinadas ao 2º Grupo, estas serão preenchidas pelos candidatos excedentes do 3º Grupo e, 

na falta destes, pelos candidatos excedentes do 1º Grupo. 

4.2.6. Se não houver candidatos excedentes em número suficiente para preencher as vagas 

destinadas ao 3º Grupo, estas serão preenchidas pelos candidatos do 1º Grupo e, na falta 

destes pelos candidatos excedentes do 2º Grupo. 

4.3. O Curso será realizado em 2 (duas) turmas, num período de até 12 (doze) meses, com o 

início das aulas previsto para fevereiro de 2013 e fim previsto para dezembro de 2013, 

dividido em 10 módulos (conforme item 15 deste Certame), com carga horária total de 360 
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(trezentos e sessenta) horas. 

4.3.1. A primeira turma terá aulas às quintas-feiras (período noturno) e sábados (período 

matutino e vespertino), ao passo que a segunda turma terá aula às sextas-feiras (período 

noturno) e sábados (período matutino e vespertino).  

4.4. O curso será oferecido na modalidade presencial. 

4.5. Os servidores efetivos e os ocupantes de cargos em comissão selecionados receberão bolsa 

de estudos integral do curso, assumindo o compromisso de cumprimento das disposições do 

contrato de prestação de serviços de ensino e mediante a assinatura de Termo de 

Compromisso específico para o 1º e 2º Grupo. 

4.6. Os representantes dos CREAS selecionados receberão bolsa de estudos integral do curso, 

assumindo o compromisso de cumprimento das disposições do contrato de prestação de 

serviços de ensino e mediante a assinatura de Termo de Compromisso específico para o 3º 

Grupo. 

4.7. O bolsista que abandonar o curso ou nele for reprovado deverá ressarcir o valor da bolsa 

atualizado monetariamente à Administração Pública por meio da SEDS/SUASE. 

4.8. É de responsabilidade do bolsista o pagamento correspondente ao valor das disciplinas nas 

quais não obtiver frequência e/ou aproveitamento mínimo que deu ensejo a sua repetição. 

 

5.  DA INSCRIÇÃO 

5.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos no ato de inscrição: 

a) Apresentação de currículo vitae. 

b) Uma foto 3x4 recente. 

c) Cópia da identidade  

d) Cópia do CPF. 

e) Cópia autenticada do diploma de graduação. 
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f) Declaração da chefia imediata atestando que o candidato encontra-se em exercício no CREAS 

do respectivo Município, no caso dos candidatos do Grupo 3; 

g) Certidão ou Declaração de exercício de cargo de direção, gerência, supervisão de segurança no 

âmbito da SUASE emitida pela chefia imediata e respectiva publicação; e direção, gerência e 

coordenação no âmbito do CREAS, se for o caso.  

i) Ficha de Inscrição impressa e assinada, conforme Anexo IV. 

j) Termo de Compromisso devidamente assinado, conforme Anexo II (1º e 2º Grupo) e Anexo III 

(3º Grupo). 

5.2. Caso o candidato não possua o diploma de graduação à época da inscrição, poderá apresentar 

certidão de conclusão de curso de graduação. Neste caso, deverá apresentar no ato da 

inscrição, além da documentação elencada no item 5.1, o comprovante do requerimento de 

expedição de diploma de graduação. 

5.3. A Avaliação de Desempenho dos alunos dos Grupos 1 e 2 serão providenciadas pela Suase 

junto à Superintendência de Recursos Humanos da Seds/MG. 

  

6. DA FORMA E PRAZO DE INSCRIÇÃO 

6.1.1. A inscrição do (a) candidato (a) será efetivada por meio do encaminhamento à SUASE de 

toda documentação, conforme Anexo IV, em envelope fechado com identificação clara e 

precisa do candidato ao curso de Pós Graduação lato sensu - Ênfase no Sistema 

Socioeducativo pelas seguintes formas: 

6.1.1.1. As inscrições deverão ser realizadas na SUASE/SEDS - Subsecretaria de 

Atendimento às Medidas Socioeducativas, no período de 10/01/2013 a 15/01/2013, das 9 

às 12 horas, localizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Rodovia 

Prefeito Américo Gianetti, s/n – Prédio Minas – 3º andar – Bairro Serra Verde – Belo 

Horizonte/MG. CEP: 31.630-900, ou postadas pelo correio via SEDEX, impreterivelmente 

até o dia 15/01/2012, com aviso de recebimento, para o endereço acima aos cuidados de 

Matheus Eustáquio Dutra, Diretor de Gestão de Parcerias da SUASE/SEDS. 
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6.1.1.2.  O número do AR deverá ser encaminhado para o e-mail 

dgp@defesasocial.mg.gov.br, até o dia 15/01/2013, a fim de que seja rastreado. Neste e-

mail, o candidato deverá informar seu nome completo, bem como o respectivo Grupo. 

6.1.1.3. Não serão aceitas inscrições de servidores ou candidatos que não estejam 

relacionados nos 1º, 2º e 3º Grupos. 

6.1.1.4. As inscrições recebidas extemporaneamente não serão aceitas, em nenhuma 

hipótese, tampouco serão aceitas inscrições por outros meios que não os especificados 

neste Edital. 

6.1.1.5. Declarações falsas ou inexatas, bem como a apresentação de documentos falsos, 

ensejarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em 

qualquer época, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

6.1.1.6.  É vedada a inscrição de candidatos que já tenha cursado o curso de Pós-

Graduação Latu Sensu com Ênfase no Sistema Socioeducativo ofertado pela SUASE. 

6.1.1.7. A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação dos 

termos e condições estabelecidos neste edital, sobre os quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento. 

6.1.1.8. Serão indeferidas as inscrições realizadas em desacordo com as normas deste 

Edital. 

6.1.1.9. O edital não prevê cobrança de taxas de nenhuma espécie, devendo o candidato 

arcar com os custos de encaminhamento pelos correios, caso opte por esta alternativa e não 

caberá reembolso desta despesa. 

6.1.1.10. Informações complementares que visam a obter maiores esclarecimentos sobre o 

processo de seleção, serão prestadas pelo e-mail dgp@defesasocial.mg.gov.br. 

 

 

 

mailto:dgp@defesasocial.mg.gov.br
mailto:dgp@defesasocial.mg.gov.br
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7.  DOS CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO 

7.1. Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 

1º Grupo:  

7.1.1. A cada 6 (seis) meses de serviço na SUASE ou nas Unidades de Atendimento, a contar do 

início das atividades, será atribuído 1,0 (ponto), no limite de 20,0 (dez) pontos. 

7.1.2. Aos que exercem cargo de direção, gerência ou supervisão de segurança será atribuído 0,5 

(meio) ponto.  

7.1.3. Para fins deste Edital, será computada a pontuação do servidor na última avaliação de 

desempenho, observado o limite de 20 pontos, de acordo com a seguinte fórmula: 

PONTUAÇÃO = (NOTA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO)/100x20 

7.1.4. Será critério para desempate, aquele que possuir maior idade. 

 

2º Grupo: 

7.1.5. A cada 6 (seis) meses de serviço na SUASE ou nas Unidades de Atendimento, a contar do 

início das atividades, será atribuído 1,0 (ponto), no limite de 20,0 (dez) pontos. 

7.1.6. Será critério para desempate: 

7.1.6.1. A maior nota atribuída na última avalição de desempenho do servidor;  

7.1.6.2. Persistindo o empate, a vaga será destinada ao candidato de maior idade. 

7.1.7. No caso de não haver avaliação de desempenho para candidatos que se encontram 

empatados, o critério de desempate será unicamente o disposto no item 7.1.7.2.  

 

3º Grupo 

7.1.8. A cada 6 (seis) meses de serviços prestados no CREAS, por meio de declaração que 

comprove o trabalho com medidas socioeducativas, será atribuído 1,0 (ponto), no limite de 
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20,0 (vinte) pontos. 

7.1.9. Aos que exercem cargos de direção, gerência e coordenação do CREAS, será atribuído 

0,5 (meio) ponto. 

7.1.10. Será critério para desempate, aquele que possuir maior idade. 

 

8.  DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E DOS EXCEDENTES 

8.1. Serão considerados classificados os que obtiverem o maior somatório na pontuação, dentro 

de seu Grupo, que apresentem toda a documentação exigida no item 5 e que estejam dentro 

do número de vagas destinadas ao seu Grupo. 

8.2. Serão considerados excedentes os candidatos que, não alcançando a pontuação necessária 

para se enquadrar dentro do número de vagas, apresentarem toda a documentação exigida no 

item 5. 

8.3. Os excedentes serão classificados de acordo com sua pontuação em três listas distintas, cada 

qual correspondente ao seu respectivo grupo. 

 

9.  DO RESULTADO 

9.1. O resultado da seleção será divulgado na data provável de 26/01/2013, no sítio eletrônico da 

SEDS (www.defesasocial.mg.gov.br). 

 

10.  DOS RECURSOS 

10.1. Caberá recurso por escrito, devidamente fundamentado, contra a decisão da classificação, 

sendo que o prazo para interposição será de 2 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil 

subsequente à data de divulgação do resultado, e deverão ser protocolados pessoalmente até 

às 17 horas do último dia do prazo acima elencado, na SUASE/SEDS, localizada à Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves. Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n – Prédio 

Minas – 3º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630-900, ou postadas 

http://www.defesasocial.mg.gov.br/
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pelo correio via SEDEX, impreterivelmente até às 17 horas do último dia do prazo acima 

elencado, com aviso de recebimento, para o endereço acima aos cuidados de Matheus 

Eustáquio Dutra, Diretor da Diretoria de Gestão de Parcerias da SUASE/SEDS. 

10.2. O número do AR e o nome completo do candidato deverá ser encaminhado para o e-mail 

dgp@defesasocial.mg.gov.br, até o último dia do prazo acima elencado, a fim de que seja 

rastreado. 

10.3. O extrato da decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será divulgado 

no sítio eletrônico da SEDS (http://www.seds.mg.gov.br), e terá caráter terminativo e não 

será objeto de reexame. 

10.4. A classificação final do processo de seleção será divulgada na data provável de 

09/02/2013, no sítio eletrônico da SEDS (http://www.seds.mg.gov.br). 

 

11.  DA MATRÍCULA 

11.1.  A matrícula seguirá o sistema adotado pela Instituição de Ensino responsável pelo curso. 

11.2.  É condição para a matrícula aprovação no processo seletivo, após publicação do resultado 

e convocação dos aprovados. 

11.3. O aluno será automaticamente matriculado em todas as disciplinas do curso. 

11.4. A Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas informará oportunamente os 

procedimentos a serem adotados para o início das aulas. 

 

12. DA FREQUÊNCIA NO CURSO 

12.1. O Curso de pós-graduação – ênfase no sistema socioeducativo será realizado sem prejuízo 

da jornada de trabalho dos alunos do grupo 1 e 2, de modo que a freqüência destes no curso 

não acarretará nenhum ônus à Seds.  

12.1.1. Caso o candidato às vagas do grupo 1 e 2 possua jornada de trabalho que coincida com as 

aulas do Curso, deverá este apresentar declaração (Anexo III), juntamente com a 

mailto:dgp@defesasocial.mg.gov.br
http://www.seds.mg.gov.br/
http://www.seds.mg.gov.br/
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documentação necessária à inscrição, atestando sua ciência de que deverá compensar as 

horas de trabalho em momento a ser definido pela chefia imediata. 

12.2. A compatibilização da jornada de trabalho com a carga horária do curso, no caso dos 

alunos do grupo 3, ficará a critério dos Municípios. 

12.3. As despesas com deslocamentos, alimentação e hospedagem dos alunos, quando for o 

caso, correrão às suas expensas, e não serão, em nenhuma hipótese, objeto de reembolso pela 

Seds. 

 

13.  MÉTODO DE ENSINO 

13.1. Como método de ensino entende-se o conjunto de ações dos professores e alunos, pelas 

quais se organizam e desenvolvem as atividades pedagógicas, com vista a promover o 

desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes, relacionadas a determinadas 

bases tecnológicas (disciplinas), científicas e instrumentais.  

13.2. Entre os métodos priorizados no desenvolvimento do Curso estão: 

13.2.1. Exposição dialogada (explicação, demonstração, ilustração, exemplificação); 

13.2.2. Trabalho independente do aluno (tarefas dirigidas e orientadas pelos professores, 

resolvidas de modo independente e criativo); 

13.2.3. Trabalho em grupo (atividades desenvolvidas em conjunto por equipes de alunos, sob a 

orientação dos professores, assegurando cooperação dos participantes entre si, na solução 

das tarefas). Como trabalho em grupo, serão explorados: aulas práticas; seminários, debates, 

grupo de verbalização – grupo de observação, visitas técnicas, pesquisa bibliográfica, 

estudos de casos, levantamentos, identificação e descrição de problemas, estudo por 

resolução de problemas.   

 

14.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

14.1. A avaliação dos conhecimentos e habilidades no curso, determinadas Curso de Pós-
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Graduação Lato Sensu – Ênfase no Sistema Socioeducativo será processual, diagnóstica, não 

pontual, inclusiva, o que significa, respectivamente:  

14.1.1. Será permanentemente acompanhado todo o processo de desenvolvimento dos 

conhecimentos e habilidades vivenciados pelo aluno; 

14.1.2. Levará em conta os conhecimentos e habilidades já desenvolvidas, e aqueles a serem 

desenvolvidos em momentos posteriores; 

14.1.3. Terá o efeito de estimular o aluno a investir esforços na superação de suas dificuldades e 

em seu autodesenvolvimento, abolindo o caráter seletivo e excludente das metodologias 

tradicionais de verificação da aprendizagem. 

14.2. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Ênfase no Sistema Socioeducativo, em nível de 

especialização terá duração de 360 (trezentas e sessenta) horas, não estando computado 

nestas o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e tampouco o 

reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de 

conclusão de curso.  

14.3. A elaboração de uma monografia/trabalho de conclusão de curso deverá ser baseada no 

processo que ocorrerá durante as atividades do curso desenvolvidas nos vários ambientes de 

aprendizagem. As técnicas utilizadas, nesse caso, serão, fundamentalmente, a inquirição 

(perguntas, exercícios) e a observação ocasional e não estruturada da participação e 

envolvimento do aluno nas atividades acadêmicas. Para a escrita desta monografia deverá ser 

ressaltada a prática, enquanto atividade pedagógica complementar para a conclusão e 

certificação do Curso.  

 

15.  ESTRUTURA CURRICULAR 

15.1. A Estrutura curricular do curso de pós-graduação – ênfase no sistema socioeducativo, será 

composta por dez módulos, a seguir discriminados: 

 

Módulo I – Infância, Adolescência, Família e Sociedade - (40 horas):  
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a) A democratização e o reconhecimento da infância e adolescência;  

b) Novos contornos da Família na Sociedade contemporânea;  

c) Conceitos de adolescência e a contemporaneidade;  

d) Fatores de risco e teorias explicativas sobre o fenômeno da adolescência em conflito com a lei;  

e) Drogas e adolescência;  

f) Sociedade do Controle, violência e a cidade.  

 

Módulo II – Marco Legal, Políticas Públicas e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

do Adolescente – (30 horas):  

a) A Proteção da Infância e da Adolescência como Política de Direitos Humanos;  

b) Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

c) Direito Brasileiro da Criança e do Adolescente;  

d) História da política de atendimento de crianças e adolescentes;  

e) Medidas de proteção e medidas socioeducativas;  

f) O Sistema de Garantia de Direitos e as medidas socioeducativas.  

 

Módulo III – Instrumentos Legais e Normativos do SINASE – (30 horas):  

a) Regras e Diretrizes das Nações Unidas em matéria de adolescentes em conflito com a lei;  

b) A construção do SINASE;  

c) As relações do SINASE com outros sistemas (SUAS, SUS e Sistema Educacional);  

d) Interfaces com outros Planos Nacionais;  

e) Processos de descentralização, regionalização e municipalização; 

f) Projeto de Lei do SINASE.  

 

Módulo IV - Socioeducação e Responsabilização: Natureza e Dupla Face da medida 

Socioeducativa entre o sancionatório ao pedagógico – (40 horas): 

 a) A legalidade na imposição da medida socioeducativa;  

b) Procedimentos de apuração do ato infracional de adolescentes;  

c) Procedimentos de aplicação da medida socioeducativa;  

d) A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade;  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA 

  

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Prédio Minas - 3º andar – Bairro Serra Verde. Belo 

Horizonte/MG.CEP: 31.630-900. E-mail: suase@defesasocial.mg.gov.br. Tel.: (31) 3915-5597/5598/5608. Fax: (31) 3915-5612/5613 

13 
 

e) A medida socioeducativa de liberdade assistida;  

f) O acesso à justiça e à defesa técnica no cumprimento da medida socioeducativa.  

 

Módulo V – Socioeducação: Práticas e Metodologias de Atendimento em Meio Aberto – (40 

horas):  

a) Parâmetros para a Ação Socioeducativa;  

b) Mapeamento da realidade e fluxos de atendimento;  

c) Plano de Implementação do SINASE no município;  

d) Conexões do SINASE com o SUAS;  

e) Conhecendo metodologias de atendimento e ferramentas metodológicas: prestação de serviços 

à comunidade e liberdade assistida;  

f) O trabalho em rede e a mobilização social.  

 

Módulo VI – Socioeducação: Práticas e Metodologias de Atendimento em Meio Fechado – 

(40 horas):  

a) História das prisões;  

b) Privação de liberdade e adolescência;  

c) Desconstrução da lógica de instituição total e a incompletude institucional;  

d) Conhecendo metodologias de atendimento e ferramentas metodológicas: internação provisória, 

semiliberdade e internação;  

e) Questões de gênero na internação;  

f) Princípios da segurança socioeducativa.  

 

Módulo VII -Plano Individual de Atendimento – (40 horas): 

a) Fluxos para construção do PIA;  

b) Respeito à diversidade no PIA: etária, raça, etnia, gênero, orientação sexual, deficiências, 

desigualdades de classe e regionais;  

c) Saúde Integral dos (as) adolescentes;  

d) Escolarização e profissionalização;  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA 

  

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Prédio Minas - 3º andar – Bairro Serra Verde. Belo 

Horizonte/MG.CEP: 31.630-900. E-mail: suase@defesasocial.mg.gov.br. Tel.: (31) 3915-5597/5598/5608. Fax: (31) 3915-5612/5613 

14 
 

e) Papel da família no atendimento ao adolescente em conflito com a lei.  

 

Módulo VIII - Gestão e Financiamento do Sistema Socioeducativo – (30 horas):  

a) A integração na gestão do sistema socioeducativo em meio aberto e fechado;  

b) Comunicação com o Sistema de Segurança Pública;  

c) Comunicação com o Sistema de Justiça;  

d) Financiamento do sistema socioeducativo;  

e) Sistemas de Informação, Avaliação e Controle Externo.  

 

Módulo IX - Programas de Justiça Restaurativa – (30 horas):  

a) Marco histórico e legal da Justiça Restaurativa - Resolução da ONU n.º 2002/12;  

b) Fundamentos Éticos e Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa 

em Matéria Criminal;  

c) Justiça Restaurativa no contexto da Justiça Juvenil: marco jurídico e modelos de mobilização 

institucional, social e comunitária;  

d) Princípios Fundamentais e Dimensões Práticas da Justiça Restaurativa;  

e) Formação de recursos humanos;  

f) Práticas e Experiências Restaurativas no Sistema Socioeducativo: dos procedimentos aos 

resultados  

 

Módulo X - Parâmetros Socioeducativos – Segurança (40 horas):  

a) Princípios e Fundamentos da gestão da segurança no Sistema socioeducativo  

b) Gestão da informação e análise de cenários e riscos  

c) Conhecendo metodologias de prevenção, mediação e resolução de conflitos  

d) Procedimentos e ferramentas metodológicas: primeiros socorros e uso da força  

e) Formação de recursos humanos  

f) Gerenciamento integrado de crises 

 

16.  CONCLUSÃO DO CURSO 
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16.1. A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu (360 horas) expedirá 

certificado aos alunos que tiverem aproveitamento, segundo os critérios de avaliação 

previamente estabelecidos, sendo obrigatório:  

16.1.1. Frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total de cada 

disciplina;  

16.1.2. Aproveitamento aferido em processo de avaliação onde se obtenha um mínimo de 70% 

(setenta por cento) em cada disciplina, dos pontos distribuídos; 

16.1.3. Apresentação de trabalho de conclusão do curso, podendo ser a produção de monografia 

teórica, projeto de intervenção prática ou artigo científico, a critério da Instituição de 

Ensino. 

16.1.4. Título concedido: “Especialista em Práticas Socioeducativas”  

 

17.  LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO  

17.1. O Curso de Pós Graduação Lato Sensu – Ênfase no Sistema Socioeducativo será ministrado 

pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Puc Minas, na cidade de Belo 

Horizonte/MG, no Instituto de Educação Continuada, localizado na Avenida Brasil, 2.023, Bairro 

Funcionários. 

17.2. A Suase e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais se reservam o direito de alterar o 

local de realização do curso para um dos campi da Puc Minas. 

 

18.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Os candidatos do 1º e 2º Grupos aprovados dentro do número de vagas ficam cientes de 

que, de acordo com o Termo de Compromisso assinado e a Resolução SEPLAG nº 027, de 

28 de junho de 2007, deverão permanecer no exercício do cargo por, no mínimo 3 (três) anos 

após ao término do curso, sob pena de ser instado a reembolsar o órgão público pelo valor 

integral do curso, no importe de R$ 5.781,28, corrigido e atualizado à época do reembolso. 
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18.2. Aos candidatos do 3º Grupo devidamente aprovados dentro do número de vagas ficam 

cientes de que, de acordo com o Termo de Compromisso assinado, deverão frequentar o 

curso até o seu término e ser aprovado, sob pena de ser instado a reembolsar o Estado de 

Minas Gerais pelo valor integral do curso, no importe de R$ 5.781,28, corrigidos e 

atualizados à época do reembolso. 

18.3. Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora. 

 

Belo Horizonte, dezembro de 2012. 

 

Comissão Organizadora  
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO PARA OS CANDIDATOS DO 1º GRUPO 

Eu, __________________________________________________________________, ocupante do cargo 

efetivo/função ___________________________________________ , MASP__________ em exercício 

__________________________________(nome do órgão ou entidade), contemplado com uma bolsa de estudos no 

valor de R$ 5.781,28 (cinco mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) para participar na ação de 

educação superior ___________________ ________________________________________________________ 

(nome do curso e IES que o ministrará), comprometo-me a: 

o concluir o curso e cumprir os requisitos regulamentares exigidos pela  instituição de ensino supracitada; 

o ter freqüência e aproveitamento mínimo igual ou superior ao exigido pela instituição de ensino supracitada; 

o apresentar o certificado de conclusão do curso  à Subsecretaria de Atendimento às Medidas 

Socioeducativas, , no prazo máximo de 30 dias após a aprovação do trabalho final de conclusão de curso; 

o apresentar o diploma à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, no o prazo máximo de 1 

(um) ano após a aprovação do trabalho final de conclusão de curso; 

o permanecer em exercício de cargo ou função pública no Poder Executivo Estadual por, no mínimo, 3 (três) 

anos após o término do curso. 

 

Declaro estar ciente que se houver descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Compromisso 

fico obrigado a repor integralmente ao erário o valor de R$ 5.781,28 investido pela Administração Pública no 

curso em questão. 

Comprometo-me, ainda, a aplicar e multiplicar o conhecimento adquirido durante a participação no curso em questão 

para a melhoria de meu trabalho. 

Por fim, declaro estar ciente de que a minha participação no referido curso não integra minha jornada de trabalho, 

nos termos do item 12 deste Edital (Da Frequência no Curso), o qual assevera que o Curso de pós-graduação – ênfase 

no sistema socioeducativo será realizado sem prejuízo da jornada de trabalho dos alunos do grupo 1 e 2. Nesses 

termos, comprometo-me a compensar a jornada de trabalho não cumprida em decorrência das aulas deste Curso em 

momento oportuno, a ser definido pela Chefia imediata. 

  

___________________________________________________________ 

Nome do Participante 

 De acordo ___________________________________________________ 

Nome da Chefia Imediata 

Cargo da Chefia Imediata 

 Belo Horizonte,______ de __________________ de 201__. 
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ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO PARA OS CANDIDATOS DO 3º GRUPO 

Eu, __________________________________________________________________, portador do CPF nº_______________ e 

RG ______________, servidor do Município _______________________, ocupante do cargo de ______________________ do 

CREAS, contemplado com uma bolsa de estudos no valor de R$ 5.781,28 (cinco mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e oito 

centavos), para participar na ação de educação superior ___________________ ____________________________________ 

(nome do curso e IES que o ministrará), comprometo-me a: 

o concluir o curso e cumprir os requisitos regulamentares exigidos pela  instituição de ensino supracitada; 

o ter freqüência e aproveitamento mínimo igual ou superior ao exigido pela instituição de ensino supracitada; 

o apresentar o certificado de conclusão do curso  à unidade Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas - 

SUASE, no prazo máximo de 30 dias após a aprovação do trabalho final de conclusão de curso; 

 

Declaro estar ciente que se houver descumprimento das condições estabelecidas neste 

Termo de Compromisso fico obrigado a repor integralmente ao erário o valor de R$ 

5.781,28 investido pela Administração Pública no curso em questão. 

 

Comprometo-me, ainda, a aplicar e multiplicar o conhecimento adquirido durante a participação no curso em questão para a 

melhoria de meu trabalho. 

  

___________________________________________________________ 

Nome do Participante 

  

  

Cidade, ____ de __________________ de _____. 
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ANEXO IV 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 

1
ª 
V

IA
 -

 S
U

A
S

E
 

 

Eu, ________________________________________________________________, declaro ter recebido, nesta data, a 

documentação necessária para inscrição no Curso de Pós Graduação Lato Senso com ênfase no Sistema Socioeducativo, a ser 

ministrado pela PUC-MINAS, do candidato _____________________________________________, a seguir listada: 

- Apresentação de currículo vitae 

- 1 foto 3x4 recente 

- ficha de inscrição impressa e assinada, conforme Anexo I  

- 1 cópia do documento de identidade 

- 1 cópia do CPF 

- 1 cópia autenticada em cartório do diploma de graduação ou da declaração de conclusão da graduação 

- Termo de Compromisso devidamente assinado, conforme Anexo II (grupos 1 e 2) e Anexo III (grupo 3) 

- Nota da Avaliação de Desempenho (grupos 1 e 2) 

- Certidão ou Declaração de exercício de cargo de direção, gerência, supervisão de segurança no âmbito da SUASE 

(grupos 1 e 2); e direção, gerência e coordenação no âmbito do CREAS (grupo 3) 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________________ de 2012. 

 

______________________________________ 

Assinatura 
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2
ª 
V

IA
 –

 C
A

N
D

ID
A

T
O

 

 

Eu, ________________________________________________________________, declaro ter recebido, nesta data, a 

documentação necessária para inscrição no Curso de Pós Graduação Lato Senso com ênfase no Sistema Socioeducativo, a ser 

ministrado pela PUC-MINAS, do candidato _____________________________________________, a seguir listada: 

- Apresentação de currículo vitae 

- 1 foto 3x4 recente 

- ficha de inscrição impressa e assinada, conforme Anexo I  

- 1 cópia do documento de identidade 

- 1 cópia do CPF 

- 1 cópia autenticada em cartório do diploma de graduação ou da declaração de conclusão da graduação 

- Termo de Compromisso devidamente assinado, conforme Anexo II (grupos 1 e 2) e Anexo III (grupo 3) 

-  Nota da Avaliação de Desempenho (grupos 1 e 2) 

- Certidão ou Declaração de exercício de cargo de direção, gerência, supervisão de segurança no âmbito da SUASE 

(grupos 1 e 2); e direção, gerência e coordenação no âmbito do CREAS (grupo 3) 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________________ de 2012. 

 

______________________________________ 

Assinatura 

 


