
Instrumentos  

Família Paranaense 

 identificação e acompanhamento das 

famílias  

 

 

 



• Importância de instrumentos de registros sobre 
as famílias e as ações com as mesmas para 
poder avaliar resultados e processos do 
Programa. 

• Programa  Estadual tem necessidade de 
critérios objetivos e padronizados a serem 
observados por todos os municípios. 

• Instrumentos com questões objetivas, menor 
margem de ambiguidade. 

• Os instrumentos devem ser preenchidos e 
avaliados intersetorialmente. 

• Necessidade de registro oficial e em sistema 
computacional. 

• Instrumentos padronizados não esgotam todas 
as possibilidades de intervenção para as 
famílias e acompanhamento das mesmas. Não 
dão conta da riqueza das possibilidades de 
interação com as famílias e com as pessoas 
envolvidas para que o Programa seja 
desenvolvido. Consiste apenas no mínimo. 

Planejar 
Acompanhar 
Avaliar  



Fluxo de 

Seleção e 

Inclusão de 

Famílias 

• Seleção parte da lista com famílias de 

acordo com o preenchimento do CadÚnico - 

Índice de Vulnerabilidade Social das famílias 

(IVFPR). 

 

• Seleção é DIFERENTE de inclusão.  

     A seleção é potencialidade. 

 

• Critério principal e padrão é o IVFPR. Com 

isso as equipes locais precisam avaliar as 

condições das famílias no município.  

• Avaliação das informações – atualização 

do CadÚnico antes de falar com as famílias 

para incluí-las. 

 

• Conversar com as famílias antes da sua 

inclusão. A Inclusão deve ser realizada 

depois da assinatura do termo de 

compromisso pelo responsável familiar. 

 

 



Plano de Ação 

 

• Plano de Ação Intersetorial da Família 

 

Fundamental observar as etapas e fazer os registros ! 

 

• 5 partes a serem preenchidas no sistema: 

  

• 1) Seleção – inclusão (ABA INICIAL) 

• 2) Documentos de compromisso da família com o 
programa 

• 3) Diagnóstico  

• 4) Planejamento de ações 

• 5) Acompanhamento de ações 

 

 

RESSALVAS 
Esses materiais ainda estão sob avaliação 

Não são os definitivos.  

Os instrumentos também no papel não necessariamente correspondem  

ao visual na tela do sistema.  

 



Acesso ao 

Sistema 

• Todos os municípios que aderiram ao programa, 

precisam acessar o sistema em construção. 

 

• Pessoas do comitê local podem preencher e alterar 

questões no sistema. Pessoas do comitê municipal, 

regional e estadual apenas visualizam. 

 

• No próprio comitê local é preciso decidir quais as 

pessoas que vão ter a senha para alterar as questões 

no sistema e quem serão os que vão visualizar. E 

enviar os dados, solicitando o acesso, para  

     familiaparanaense@seds.pr.gov.br com cópia para o 

     email do Escritório Regional da SEDS. 

 

    Dados necessários de cada usuário: 

 

 

 

     

 

 

Município 
Nome 
comple
to 

RG CPF email 
Órgão  
que faz 
parte 

Qual 
comitê 
faz parte 

Nível de 
acesso 
(visualização 
ou alteração) 
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ESSE DOCUMENTO NÃO PRECISA SER  ASSINADO PELA 
FAMÍLIA É UM DIAGNÓSTICO PARA O COMITÊ 





ESSE DOCUMENTO DEVE SER ASSINADO. 
ESSE É O PROJETO DA FAMÍLIA! É 

IMPORTANTE QUE ELA TENHA A SUA CÓPIA! 



Agradecida ! 
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