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A Consultoria

Assessorar as equipes dos comitês 
intersetoriais que compõem o Arranjo 

de Gestão do Programa Família 
Paranaense, para o fortalecimento e 

maior integração entre seus eixos 
estratégicos.



A Consultoria
1. Estudar e produzir referencial teórico acerca da intersetorialidade em 

programas nacionais e internacionais relacionados ao tema de famílias em 
extrema pobreza e alta vulnerabilidade social;

2. Criar uma abordagem metodológica para trabalhar o tema de 
intersetorialidade nos Comitês do Arranjo de Gestão e em capacitações 

com as equipes que compõem os Comitês do Programa; 
3. Elaborar uma proposta de monitoramento e avaliação de 

intersetorialidade dentro dos Comitês Gestores do Programa Família 
Paranaense;

4. Ministrar conteúdos sobre intersetorialidade para as equipes dos 
Comitês  do Arranjo de Gestão do Programa em eventos em todo o Paraná;

5. Elaborar material de apoio sobre intersetorialidade, voltado para as 
equipes dos comitês intersetoriais do Programa.





Referencial Teórico

Metodologia de Capacitação

Monitoramento e Avaliação

Material de Apoio



Referencial Teórico

39 artigos



Metodologia de Capacitação



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Locais

Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais

Oficina com Unidade Técnica de Gestão

Reunião com Unidade Gestora Estadual



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Locais

Boas Práticas

Novos Paradigmas

Família Paranaense

Abertura

Grupos de Trabalho

Desafios e Oportunidades

Acompanhamento Familiar

Inteligência 

Coletiva/Recomendações



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Locais



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Locais

Forma de 
pensar e agir 
das pessoas 

que fazem 
parte do 
sistema!



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Locais

Escassez => Abundância
Conflito => Cooperação

Competição => Colaboração
Egossistema => Ecossistema

Debate => Diálogo
Ódio => Empatia

Fragmentação => Integração
Áreas => Intersetorialidade

Problema => Desafio
Solução => Impacto



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Locais



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Locais

Capital 
Social

Senso de 
pertencimen

to

Diversidade

Participação

Redes
Confiança e 
segurança

Poder do 
cidadão e 

pró-atividade

Valores, 
normas e 
visão de 
mundo



Desafios e Oportunidades 

1. Sistema de informação

2. Capacidade das equipes

3. Trabalho intersetorial 

4. Apoio dos gestores

5. Engajamento das famílias



Soluções sistêmicas
Ações integradas

Saúde

Assistência

Habitação Agricultura

Trabalho

Educação

Famílias

Saúde

Assistência

Habitação
Agricultura

Trabalho

Educação

Famílias



Soluções sistêmicas
Ações integradas

Saúde

Assistência

Habitação Agricultura

Trabalho

Educação

Famílias ACADEMIA

EMPRESAS

SOCIEDADE 
CIVILLEGISLATIVO

JUDICIÁRIO

EXECUTIVO



Soluções sistêmicas
Ações coordenadas

INTERSTORIALIDADE 
UM DESAFIO

ATORES 
FRAGMENTADOS

COMITÊS FRÁGEIS

SERVIDORES COM 
VISÃO PARCIAL

INTERSTORIALIDADE 
UM NOVO 

PARADIGMA
ATORES 

INTEGRADOS E 
COLABORANDO

COMITÊS 
ESTRUTURADOS

SERVIDORES COM 
VISÃO SISTÊMICA

ATUAL DESEJADA



Avaliações



PARTICIPAÇÕES 
por ÁREA de 

ATUAÇÃO

608

ASSISTÊNCIA SOCIAL
194

SAÚDE



Qual o seu nível de conhecimento 
sobre o Programa Família 

Paranaense



Qual o seu nível de conhecimento 
sobre Trabalho em Rede





10,2%

26,6%

4,1%
4,1%

46,9%



10,2%

26,6%

4,1%
4,1%

46,9%



6,1%
4,1%

6,1%
4,1%



Quais foram as ações realizadas a 
partir do Encontro?

“Estamos em planejamento para mobilizar ainda mais as outras politicas 
usando as formas que os técnicos do Estado usaram nas macros”

“Nova equipe dos comitês estão sendo formadas”

“Acompanhamento regular das famílias”

“Planejamento de reuniões conjuntas entre comitê municipal e local”



Depoimentos

“FOI UMA EXPERIÊNCIA MARAVILHOSA PARTICIPAR DA MACRO E DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR. 
ESTAMOS EMPOLGADOS E ESPERANÇOSOS A AGRADECEMOS A 
OPORTUNIDADE”

“A macro foi extremamente motivante e de respaldo técnico para as 
ações com o PFP. E nesta viagem "é preciso força para sonhar e 
perceber que a estrada vai além do que se vê"... Parabéns!”



Depoimentos

“QUEREMOS DE FORMA SINGELA PARABENIZAR A EQUIPE DO PFP, 
PELA INICIATIVA E PELA ORGANIZAÇÃO DESTA CAPACITAÇÃO. HÁ 
MUITO TEMPO ESTÁVAMOS PRECISANDO ALGO ASSIM, SAIR DA 
LEGISLAÇÃO E FALAR DAS FAMÍLIAS. SE COLOCAR NO LUGAR 
DELAS E ENTENDER COMO ELAS QUEREM QUE TRABALHAMOS. 
MUITAS VEZES O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ERA PARA NÓS 
TÉCNICOS E NÃO PARA ELAS. ERA FÁCIL EXECUTAR, MAS NÃO ERA 
O QUE ELAS PRECISAVAM. GOSTAMOS MUITO E COM CERTEZA 
CONTRIBUIU PARA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL. ESSE 
PLANEJAMENTO QUE ESTAMOS FAZENDO AGORA, NÃO É MAIS O 
MESMO, TEM UM NOVO OLHAR E UM NOVO CARINHO PARA COM 
A AS FAMÍLIAS.” 



Oficina com Unidade Técnica de Gestão



Reunião com Unidade Gestora Estadual
Recomendações para o funcionamento das atribuições da UGE e a garantia da intersetorialidade:

1. Demonstrar os resultados alcançados do programa e o histórico de funcionamento da UGE (ex: case de BI - Celepar);
2. Fazer uma agenda trimestral de encontro para o ano com temas e datas pré-definidas como forma de preparação para 

participação, com pautas definidas préviamente;
3. Demonstrar o real envolvimento de cada secretaria no contexto do PFP, como atuam de forma integrada e o que podem 

fazer de forma complementar;
4. Compartilhamento de conhecimentos, informações e formas de contribuição de cada secretaria conforme a demanda ou 

pauta dos encontros;
5. Canais de comunicação e divulgação para reforçar a intersetorialidade entre as partes, assim como para atualizar acerca dos 

programas;
6. Cada secretaria poder compartilhar o que esta sendo feito, fazerem as avaliações juntos;
7. A criação de um vídeo com cada secretario e secretaria contando o papel dentro do PFP e o que esta sendo feito;
8. Levantar o que deve ser feito de contribuição para o programa, com o intuito de conseguir com que as famílias cumpram as 

condições minímas;
9. Cada representante da UGE possa esclarecer e incentivar o importância do PFP para as finalidades de cada órgão e 

secretaria;
10. Criação de um site ou banner com link para facilitar a divulgação da informação, com a possibilidade da criação de logins, 

com informações sobre o que cada secretaria faz e os resultados que estão sendo atingidos.
11. Fazer ata de reuniões com tudo que foi discutido e divulgado para os diferentes públicos;
12. Definição clara dos papéis dos comitês, assim como a dinâmica de funcionamento por escrito, alguns procedimentos como: 

convocação detalhada, etc.
13. Ter o calendário da reunião com rotatividade de coordenação, pauta e local;



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais

1. Propósito, paixão, dores e alegrias
2. Conceito e princípios de intersetorialidade
3. Contribuições de cada secretaria
4. Aquário intersetorial
5. Atribuições no arranjo
6. Protocolos dos comitês



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais



Macro-Regionais - Capacitações Comitês Regionais e 
Municipais

Os órgão setoriais que têm relação com algum serviço relacionado a famílias:

1. Agem agem de forma conjunta e interdependente; 
2. Trocam informações cotidianamente sobre suas atividades; 
3. Estabelecem diretrizes para todos, procuram ter uma linguagem comum, evitam conflitos e divergência 

nas ações que se interliga;
4. Criam equipes técnicas para trabalhos pontuais ou contínuos conjuntos;
5. Comunicam-se sistematicamente, informam-se regularmente sobre as ações que estão realizando; 
6. Procuram adequar suas ações às dos outros setores;
7. Existe um órgão central da política intersetorial, com capacidade para tomar decisões relativas aos 

trabalhos conjuntos e às ações articuladas;
8. Fazem planejamento conjunto; 
9. Elaboram um plano integrado sobre a intersetorialidade e o acompanhamento familiar, 

10. Executam as ações das diferentes áreas articuladas e complementares.



Atribuições Comitê Municipal

Atribuição Procedimento
1. Coordenação pelo Órgão Gestor da Assistência 

Social no município;
2. Gestão estratégica – planejamento;
3. Suporte orçamentário às ações demandadas 

pelo Comitê Local;
4. Planejamento de ações de âmbito territorial;
5. Reuniões mensais ou de acordo com a estrutura 

e necessidade;
6. Garantia da atuação intersetorial na execução 

do Programa;
7. Envolvimento e comprometimento dos 

gestores municipais e prefeitos;
8. Suporte ao Comitê Local.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5



Atribuições Comitê Municipal
PROTOCOLO DE INTERSETORIALIDADE

Comitê Municipal: Centenário do Sul

Atribuição: Gestão estratégica – planejamento
Procedimento: descrever detalhadamento como deve ser feito o planejamento no âmbito 
do Comitê Municipal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(…)
Recursos:
Responsabilidades:
Prazos:
Comunicação:
Documentação:
…



Monitoramento e Avaliação



Monitoramento e Avaliação



2.Co
mitê 
Muni
cipal

Processo

2.1.Articula e viabiliza a implantação do(s) Comitê(s) 
Intersetorial(is) Local(is).

0

2.2. Mapeia e articula ações com a rede de atendimento do 
município.

1

2.3.Define o fluxo de atendimento das famílias no município. 2

2.4.Planeja as ações municipais e acompanha o 
desenvolvimento das ações do Comitê Local.

3

2.5.Elabora plano de ação municipal contemplando os 
produtos que serão oferecidos às famílias atendidas no 
Programa.

4

2.6.Realiza reuniões de divulgação, avaliação, apoio e 
informações sobre o Programa no âmbito municipal.

5

2.7.Promove reuniões do Comitê ao menos 2 vezes ao mês. 6

2.8.Realiza encontros periódicos com os Comitês Municipal e 
Local para promover a comunicação, avaliação, troca de 
experiências e aprendizados, visando a construção de uma 
identidade do Programa.

7

Resultado

2.9.Compartilha com as instâncias de deliberação e controle 
social a execução do Programa Família Paranaense;

5

2.10. Acompanha e monitora os resultados das ações 
intersetoriais locais;

6

2.11. Garante o sigilo das informações das famílias 
atendidas;

7

2.12. Documenta as ações realizadas e utiliza os 
instrumentos de gestão, acompanhamento e monitoramento 
do Programa.

7

2.13.Monitora e avalia o cumprimento das metas previstas; 7

2.14.Desenvolve, acompanha e zela pela metodologia de 
execução do Programa e pelos instrumentos utilizados nos 
processos de trabalho (IVF; Plano de Ação Intersetorial 
Familiar; Plano de Ação Municipal, Protocolo de Gestão e o 
Sistema Informatizado de Acompanhamento Familiar).

6

2.15.Propoe alternativas de solução de questões apontadas e 
já trabalhadas no Comitê Local e repassa ao Comitê Regional 
aquelas sem solução na instância municipal.

6

Impacto

2.16. Compartilha com os demais envolvidos a criação de 
instrumentos de gestão, sugestões de capacitação, 
necessidades de avanços que favoreçam a fundamentação 
ou fortalecimento do programa.

7

2.17.Compromete-se com a efetiva participação e zela pela 
relação intersetorial, mantendo os participantes e agregando 
novos parceiros.

7

2.18.Garante a intersetorialidade e integração das ações nas 
instâncias local e municipal.

7





Material de Apoio
Atribuições para os níveis do Arranjo de Gestão

Definir diretrizes intersetoriais

Alinhar políticas setoriais

Coordenar estruturas compartilhadas

Planejar intersetorialimente

Registrar e monitorar

Promover e participar de capacitações

Realizar avaliações

Produzir e compartilhar conhecimentos



Material de Apoio
Práticas de gestão

Diretrizes intersetoriais

Colaboração intersetorial

Protocolo de intersetorialidade

Planejamento e plano de ação intersetorial

Monitoramento integrado

Avaliação intersetorial



Material de Apoio
Dinâmicas de funcionamento:

Reuniões de alinhamento

Reuniões de planejamento

Reuniões de tomada de decisão

Reuniões de monitoramento

Oficinas de cocriação

Oficinas de avaliação

Encontros de integração

Encontros de compartilhamento

Capacitações

CELEBRAÇÕES




