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ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 

 O acompanhamento familiar é 

considerado a principal estratégia de 

trabalho social com famílias no 

âmbito da política da Assistência 

Social 

 

 É uma tentativa de ultrapassar o 

atendimento às necessidades 

emergenciais, na perspectiva de um 

atendimento integral à família 

 

 Pressupõe a adoção de atividades 

e práticas qualificadoras do trabalho 

social, como referencial teórico-

metodológico, fluxo sistematizado e 

monitoramento. Município de Bituruna 



“(...) o acompanhamento familiar consiste em um 

conjunto de intervenções, desenvolvidas de 

forma continuada, a partir do estabelecimento de 

compromissos entre famílias e profissionais, que 

pressupõem a construção de um Plano de 

Acompanhamento Familiar - com objetivos a 

serem alcançados, a realização de mediações 

periódicas, a inserção em ações do PAIF, 

buscando a superação gradativa das 

vulnerabilidades vivenciadas.” (p. 54) 

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO SUAS 



ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO SUAS 



ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO SUAS 



 

 
Substituir/concorrer com o 

acompanhamento familiar do 

PAIF 

 

 

Impor uma abordagem 

metodológica 

 

 

 

Ser um “serviço a mais” 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR – PROGRAMA 

NOSSA GENTE PARANÁ 

Oferecer ferramentas para a 

organização e gestão do 

trabalho social 

 

 

Propor ações e intervenções 

com base nas abordagens 

colaborativas 

 

 

Apoiar as etapas e objetivos 

previstas no PAIF e já 

executadas pelos municípios  

 

 

 

 

 



ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

“PENSAMENTO TUTELAR”: 

 
 Subestima as capacidades de pensar, transitar com autonomia e exercer sua liberdade 

 

 Filho do assistencialismo 

 

 Autoritário e compensatório 

 

 Não emancipa, submete 

 

 Ênfase no controle e não na emancipação 

“(...) reconhece-se que um dos maiores desafios do Trabalho Social com Famílias no âmbito do 

PAIF é superar o predomínio do agir tutelar no atendimento das famílias” (p. 103) 



ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

“(...) há pouca produção bibliográfica nacional sobre o assunto, em especial que  

faça uma reflexão sobre o trabalho social desenvolvido na rede socioassistencial.” (p. 

95)  

“o trabalho social com famílias não pode possuir abordagens metodológicas 

preestabelecidas (...) devem responder à diversidade sociocultural do país, às 

particularidades de cada território. Assim, cabe aos técnicos de nível superior e ao 

coordenador do CRAS a escolha das abordagens metodológicas mais adequadas 

para responder às demandas postas para o PAIF em determinado território. Destaca-

se que as abordagens metodológicas devem ser apropriadas à política de assistência 

social, baseada desde 1988 no paradigma dos direitos”. (p. 97) 



ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

“Nesse sentido, precisam apresentar componentes que: 

 

 Estimulem a participação das famílias e seus membros; 

 

 Contribuam para a reflexão sobre suas condições de vida; 

 

 Valorizem os saberes de cada um; 

 

 Propiciem uma visão crítica do território; 

 

 Permitam o reconhecimento do dever estatal em assegurar direitos; 

 

 Possibilitem a vivência de experiências; 

 

 Fortaleçam suas capacidades para construir alternativas de ação; e 

 

 Auxiliem no processo de conquista de cidadania.” (p. 97) 



PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ – 

PARADIGMA COLABORATIVO 

Abordagens colaborativas: 

 

“descritas como um estilo de intervenção, caracterizado por uma 

postura não-hierárquica e não-confrontacional entre profissionais e 

famílias (e.g, Madsen, 2007; Monk & Gehart, 2003). Alicerçadas em 

diferentes contributos teórico-práticos da era pós-moderna, estas 

abordagens emergem como uma resposta ao desejo de providenciar 

serviços mais adequados às necessidades das famílias.” 

(Sofia Rodrigues & Liliana Sousa. Emergência de abordagens colaborativas na 

intervenção com famílias vulneráveis, 2013) 



 Construcionismo social: O conhecimento e a realidade são socialmente construídos, podem variar 

historicamente ao longo do tempo e entre os diferentes grupos culturais. Respeitar e incorporar a 

visão do mundo da família no processo de intervenção; incentivar a colaboração e evitar o uso de 

uma linguagem patologizante. 

 

 Identificar e amplificar os recursos da família, construir e manter relação positiva, conversar ao 

invés de interrogar.  

 

 Abordagem centrada no empoderamento: Concepção de que as comunidades devem ter acesso a 

informação, educação e outras formas de apoio social e econômicos necessários para ajudá-las na 

tomada de decisão, de forma a melhor refletir os seus interesses e necessidades.  

 

 Adotar uma postura de curiosidade cultural e honrar o conhecimento das famílias 

 

 As práticas não são “intervencionistas” no sentido tradicional do termo em que a intervenção 

tem predeterminados os efeitos a obter. Apresentam-se antes como possíveis práticas ou sugestões 

que podem (ou não) ser úteis com determinada população 
 

 

(Sofia Rodrigues & Liliana Sousa. Emergência de abordagens colaborativas na intervenção 

com famílias vulneráveis, 2013) 

PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ – 

PARADIGMA COLABORATIVO 



FLUXO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 

SELEÇÃO BUSCA 

ATIVA 

 

Visualização pelo 

Sistema. 

 

Identificação pelo 

Comitê Local de 

Famílias com perfil 

para participar do 

Programa. 

 

INCLUSÃO ACOMPANHAMENTO 

 

Família é informada 

sobre Programa e 

pactua participação, 

assinando Termo de 

compromisso. 

 

Comitê Local registra 

no sistema. 

 

TRANSFERÊNCIA 

 

Família incluída que muda 

para outro município do 

Paraná 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Atualização periódica 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

Avaliação periódica 

 

 

 

ETAPAS  

COLABORATIVAS  

 

Compromissos com a 

família 

Valorização das forças e 

potenciais 

Validação de vivências e 

competências 

Fortalecimento das 

capacidades familiares 

 

 

 

MODELO DE 

ACOMPANHAMENTO 

FAMILIAR  

 

 

1. Pacto Relacional 

Identificar habilidades 

 

 

2. Construir Sonhos 

Desenvolver de ações 

 

 

3. Acompanhar Plano 

de Ações 

 

 

4. Graduar 

 

 

Família acompanhada por 

mínimo 2 anos que supera 

situação de vulnerabilidade. 

 

Família que deixa de ser 

acompanhada por outros 

motivos. 

 

NÃO 

INCLUSÃO 

 

Família não 

localizada na busca 

ativa. 

 

Família que não 

pactua interesse em 

participar. 

 

DESLIGAMENTO 

 

REGISTROS NO SISTEMA 

 



SELEÇÃO DE FAMÍLIAS – IVF-PR 

 

 

Município 

Base da 
Caixa 

Econômica 
Federal 

SEJUF 

Dados consolidados  

no Sistema 

* 1ª semana do mês 

Extrai dados 

da base 

Preenche 

Cadastro Único 



IVF-PR 

Adequação 
do domicílio 

Perfil e 
composição 

familiar 

Acesso a 
trabalho e 

renda 

Condições 
de 

escolaridade 

4 dimensões 
19 componentes 

 

SELEÇÃO DE FAMÍLIAS – IVF-PR 



 

Quanto mais próximo de 0,0, melhor a 

situação da família 

 

 

Quanto mais próximo de 1,0, pior a 

situação da família 

SELEÇÃO DE FAMÍLIAS – IVF-PR 

VALOR ENTRE 1,0 E 0,0 



Total de famílias cadastradas no CadÚnico 

25% das Famílias com 

IVF mais alto 
75% das famílias em geral 

São o público-alvo do 

Nossa Gente Paraná e 

aparecem nas listas do 

Sistema em azul escuro e 

negrito.  

São atendidas pelas 

políticas públicas em geral 

e aparecem nas listas do 

Sistema em cinza claro.  

SELEÇÃO DE FAMÍLIAS – IVF-PR 



CONSIDERAR: 
 

 

 Selecionar as famílias já 

atendidas nos serviços? 

 

 Selecionar as famílias ainda não 

atendidas, para virem a ser? 

 

 Distribuição no território 

 

 Critérios adicionais do município 

 

 Perfil para possibilidade de 

inserção em projetos vinculados 

SELEÇÃO DE FAMÍLIAS – DECISÃO NO COMITÊ LOCAL 

Município de Guaíra 



SELEÇÃO DE FAMÍLIAS – BUSCA ATIVA 

 Acessar as famílias selecionadas 

 

 Compreender a realidade social e a 

dinâmica do cotidiano da população 

(cultura, valores, e as relações que 

estabelece no território e fora dele) 

 

 Apresentar o Programa às famílias e 

propor sua pactuação.  

 

 Abordar: 

- Objetivos e funcionamento do 

Programa Nossa Gente Paraná 

- Tempo de permanência no 

acompanhamento 

- Direitos e garantias da família 

- Compromissos da família. 



INCLUSÃO 



INCLUSÃO 

Procure criar recursos para 

valorizar o momento da 

assinatura do Termo de 

Compromisso e fazer dele 

uma ocasião especial para a 

família.  

 

Ele é um ato simbólico do 

protagonismo e da 

participação da família na 

construção de sua história, e 

representa a aposta que 

todos farão quanto à 

efetivação de mudanças. 

 
Município de Clevelândia 



DIAGNÓSTICO 

 

 

BASE DO CADASTRO ÚNICO 
“Art. 8°. Para aderir ao Programa Nossa 

Gente Paraná, o município deve aceitar as 

seguintes condições, sem prejuízo do 

disposto nas legislações aplicáveis e do 

previsto no respectivo instrumento de 

cooperação: 

 

(...) 

 

V - manter os dados cadastrais do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo 

Federal das famílias/indivíduos incluídas no 

Programa Nossa Gente Paraná atualizados, 

preferencialmente, a cada doze meses ou 

sempre que houver alterações na situação 

atualmente cadastrada” 

 

(Lei Estadual nº 17.734/2013) 
 



DIAGNÓSTICO 

 

 

ASPECTOS PARA INVESTIGAÇÃO 

59 informações levantadas pelo Comitê Local 

Direitos de Crianças e Adolescentes 

Documentação civil básica 

Domicílio 

Saúde 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Trabalho e Renda 

Vínculos familiares e comunitários 

Violência e direitos humanos 



DIAGNÓSTICO 

 

 

Preenchimento por um único 

órgão 

 

 

Questionário impresso para a 

família preencher 

 

 

 

Entrevista estruturada 

 

 

 

Lógica autodeclaratória do 

CadÚnico 

Preenchimento coletivo pelo 

Comitê 

 

 

Preenchimento parcial por cada 

profissional ou órgão 

 

 

Coleta de informações em 

visitas e atendimentos 

 

 

Preenchimento a partir das 

percepções dos técnicos 

 

 

ASPECTOS PARA INVESTIGAÇÃO 

Como preencher? 



DIAGNÓSTICO 

 

 

INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 

Recursos individuais, 

familiares e coletivos 

Vínculos da família com 

a rede e o território 
Sonhos individuais, 

familiares e coletivos 



PLANO DE AÇÃO 

 

 
O Plano de Ação planeja e registra as 

ações desenvolvidas com a família para 

superação de suas vulnerabilidades.  

Cada ação identifica o membro familiar 

beneficiário (podendo ser um produto 

para a família como um todo), o membro 

do Comitê Local responsável pela 

realização ou articulação, as instituições 

parceiras e o prazo para conclusão. 

 

 



PLANO DE AÇÃO 

 

 

 Realização do diagnóstico da família 

 

 

Análise pelo Comitê Local das ações necessárias para a 

família 

 

 

 Conhecimento dos programas, projetos, serviços, 

direitos e benefícios disponíveis 

 

 

 Consideração das aspirações, desejos e interesses da 

própria família 

 

REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

Município de São José da Boa Vista 



PLANO DE AÇÃO 

 

 
Podem ser planejadas ações 

em seis eixos: Assistência 

Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional, Educação, 

Trabalho e Renda, Habitação 

e Saúde.  

 

As ações disponíveis para planejamento incluem tanto ações tipificadas das diversas 

políticas públicas (ex: efetivação da vacinação para crianças), quanto projetos 

específicos para o público-alvo do Programa Nossa Gente Paraná (ex: projeto Renda 

Agricultor Familiar, projeto Inclusão Produtiva Solidária).  

 

Uma mesma vulnerabilidade pode requerer diversas ações e estratégias para sua 

superação. Não é um cruzamento de 1 ⇾ 1 



PLANO DE AÇÃO 

 

 A versão original do Plano de Ação é 

elaborada após o preenchimento dos 

Aspectos para Investigação.  

 

 

Após a inclusão da família no Programa, 

em 90 dias deve ser planejada e pactuada 

pelo menos 1 ação no Sistema.  

 

 

O Plano de Ação pode e deve ser alterado, 

com inclusão de novas ações, à medida 

que a realidade familiar assim exija.  

 



PLANO DE AÇÃO 

 

 
As ações devem ser planejadas e registradas independentemente da possibilidade 

de sua realização imediata.  

  

Isto quer dizer, por exemplo, que ao se identificar uma criança ou adolescente fora da 

escola, precariedades habitacionais, falta de água ou de luz, mesmo que não haja a 

resposta imediata para resolver tais situações, o Comitê Local deverá mesmo assim 

prevê-las no Plano de Ação.  A ação em seguida é registrada como Demanda 

Reprimida.  

 

Desta maneira as demais instâncias de gestão do Programa Nossa Gente Paraná – 

Comitês Municipal, Comitê Regional e Unidade Gestora Estadual – poderão melhor 

identificar as necessidades e demandas existentes.  

  

O planejamento de ações que não terão realização imediata não implica em 

nenhuma penalização ao município. Pelo contrário: a existência de 

vulnerabilidades identificadas no diagnóstico, sem que haja ações planejadas, pode 

prejudicar o Índice de Aderência do município. 

 

REGISTRO DE AÇÕES SEM PREVISÃO IMEDIATA 



PLANO DE AÇÃO 

 

 

AÇÃO 

PLANEJADA 
ADICIONAR 

AÇÃO 

Todas as 

ações que o 

Comitê Local 

identificar 

como 

necessárias 

para a família 

 

AÇÃO EM 

ANDAMENTO 

AÇÃO NÃO 

ACEITA 

DEMANDA 

REPRIMIDA 

PACTUAR 

REGISTRAR 
DEMANDA 
REPRIMIDA 

REGISTRAR 
NÃO ACEITE 

EXCLUIR 

FINALIZAR 

CANCELAR 

AÇÃO 

REALIZADA 

AÇÃO 

CANCELADA 

Ação possível 

de ser 

viabilizada 

Ação que no 

momento não 

pode ser 

viabilizada 

Ação que a 

família opta 

por não 

pactuar 

Ação planejada por equívoco. 

Não fica registrada no Plano 

de Ação.  

Ação 

efetivamente 

recebida pela 

família 

Ação que 

deixa de ser 

necessária ou 

viável 



EXECUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 

 

 

Nível particularizado 

 Acesso à documentação civil básica 

 

 Rede de garantia e defesa de direitos 

 

 Orientações previdenciárias e/ou trabalhistas 

 

 Concessão de benefícios eventuais 

 

 Referência e contrarreferência CRAS/CREAS 

 

 Serviços setoriais – educação, saúde, habitação, 

cultura, etc 

 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 

 

 Serviços de qualificação profissional 

Município de São João do Triunfo 



EXECUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 

 

 

Nível coletivo 

 Oficinas ou grupos de famílias que oportunizem trocas culturais, lúdicas e artísticas 

 

 Grupos reflexivos que trabalhem a problematização do cotidiano 

 

 Oficinas de interação geracional 

Município de Lunardelli 



EXECUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 

 

 

“A Secretaria de Assistência Social através da equipe do CRAS 

realizou na terça-feira, uma reunião com as famílias contempladas no 

Projeto de redução do déficit habitacional no Distrito de Marajó, 

através do Programa Família Paranaense/Nossa Gente Paraná. 

 

Esta ação ocorre mensalmente com os beneficiários com 

diferentes temas trabalhados, sendo uma atividade elaborada 

pela equipe responsável no cronograma de ações para o trabalho 

social com as famílias. Esta ação foi realizada pela psicóloga do 

CRAS Carla Gabrielle Furlan e a Assistente Social Lucerly Gisley 

Locks, com o eixo mobilização, organização e fortalecimento 

comunitário, realizado através de dinâmica de grupo e roda de 

conversa com o tema: Nasci e me criei na minha comunidade. 

 

Os participantes falaram sobre onde nasceram, há quantos anos 

residem no distrito, quais as expectativas sobre a nova moradia, 

seus sonhos, etc. A equipe avaliou a reunião como bastante 

satisfatória, através dessas ações é possível fortalecer o vínculo entre 

eles e entre a equipe, podendo conscientizá-los sobre vários assuntos, 

buscando uma convivência harmoniosa na comunidade.” 

(Disponível em: https://portalregiao.com.br/2021/11/12/cras-realiza-

reuniao-com-as-familias-do-projeto-familia-paranaense-nossa-gente-

parana-do-distrito-de-marajo/) 
Município de Nova Aurora 



EXECUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 

 

 

Nível comunitário 

 Campanhas socioeducativas 

 

 Ações no território 

 

 Atividades festivas 

 

 Audiências públicas, conferências, fóruns de discussão, etc 

 

 Encontros de planejamento participativo 

Município de Cafezal do Sul 



EXECUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 

 

 

Nível comunitário 

Município de Prudentópolis. O relato sobre o acompanhamento das famílias do Programa 

Nossa Gente Paraná ganhou o primeiro lugar estadual na “Solicitação Nacional de Relatos 

de Experiências Municipais frente ao Covid”, do Ministério da Cidadania.  



PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA 

O Sistema de Acompanhamento das Famílias permite o registro de todos os 

procedimentos desenvolvidos com a família ao longo de seu acompanhamento: 

Busca ativa 
Visitas 

domiciliares 
Acolhidas 

Ações 
particularizadas 

Oficinas 
Ações 

comunitárias 
Encaminhamentos 

Encontros dos 
projetos 

vinculados 



DESLIGAMENTO – CRITÉRIOS  

 

 

 

 

 

 

2 anos de 
acompanhamento 

Redução do IVF-
PR 

Atingimento de 
condições 
mínimas 

Mínimo 60% de 
ações realizadas 



DESLIGAMENTO – CONDIÇÕES MÍNIMAS 



DESLIGAMENTO – REFLEXÕES 

A graduação da família deve ser sempre uma decisão tomada em 

conjunto pelos integrantes do Comitê Local. Avaliar: 

 

  A família está participando (ou está em vias de participar) de alguma ação 

ou projeto diretamente vinculado ao Programa Nossa Gente Paraná (Renda 

Agricultor Familiar, Caixa d’Água Boa, Inclusão Produtiva Solidária)? Em caso 

afirmativo, recomenda-se que o desligamento aconteça apenas após o 

encerramento desta ação ou Projeto. 

 

 O Cadastro Único está atualizado e consistente? Ou seja: as informações 

referentes ao IVF-PR refletem a real situação da família? 

 

 Os Aspectos para Investigação estão atualizados e consistentes? Ou seja: 

as informações deste campo refletem a real situação da família? 

 

 Há ações planejadas ou em andamento que necessitariam ser realizadas 

antes do desligamento? 

 

 Há situações vivenciadas pela família não abrangidas pelo diagnóstico 

(violação de direitos, mudança de ciclos de vida, etc), de modo que seja 

necessário estender o acompanhamento?    



DESLIGAMENTO – REFLEXÕES 

A participação ativa da família é um pressuposto em todas as ações do Programa 

Nossa Gente Paraná. Assim, é fundamental trabalhar com ela o seu processo de 

desligamento. A família deve ser informada sobre a possibilidade do desligamento, e 

este momento deve ser valorizado como um marco na sua trajetória de promoção 

social.  



CONDIÇÕES IMPORTANTES PARA A REALIZAÇÃO 

DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 

 Articulação intersetorial 

 

 Registro e sistematização de informações 

 

 Memória institucional 

 

 Gerenciamento de responsabilidades  

 

 Momentos conjuntos de planejamento, estudo, diálogo e problematização 

 

 Trocas de experiência com outras equipes/municípios 

 

 Priorização nos instrumentos de gestão (ex: Planos Municipais de 

Assistência Social) das condições para materialização do acompanhamento 

familiar 
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