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INDICADOR

7 seminários de avaliação nos meses de novembro a janeiro/08, sendo:
1 com as equipes dos programas Fica Vivo e Mediação de BH;
1 com as equipes dos programas CEAPA/Egresso dos NPCs da RMBH e BH;
1 com as equipes dos programas Fica Vivo/Mediação dos NPCs da RMBH;
1 com as equipes dos programas dos NPCs de Ipatinga, Governador Valadares;
1 com as equipes dos programas do NPC de Juiz de Fora;
1 com as equipes dos programas do NPC de Uberlândia;
1 com as equipes do NPC de Montes Claros

Seminários de Avaliação realizados
7 seminários de avaliação nos meses de fevereiro a abrilde 2007, sendo:
1 com as equipes dos programas Fica Vivo e Mediação de BH;
1 com as equipes dos programas CEAPA/Egresso dos NPCs da RMBH e BH;
1 com as equipes dos programas Fica Vivo/Mediação dos NPCs da RMBH;
1 com as equipes dos programas dos NPCs de Ipatinga, Governador Valadares;
1 com as equipes dos programas do NPC de Juiz de Fora;
1 com as equipes dos programas do NPC de Uberlândia;
1 com as equipes do NPC de Montes Claros

Capacitações de indicadores realizadas
- 3 capacitações no primeiro trimestre: 1 capacitação para equipes dos programas Mediação e Fica Vivo de BH; 1 capacitação
para equipes dos programas Ceapa/ Egresso de BH e RMBH; 1 capacitação para equipes Fica Vivo e Mediação RMBH;
- 4 capacitações no segundo trimestre, sendo: 1 capacitação para as equipes de Governador Valadares, Teófilo Otoni e
Ipatinga; 1 capacitação para a equipe de Montes Claros; 1 capacitação para equipe de Juiz de Fora; 1 capacitação para a equipe
de Uberlândia.
i.
Objetivo: Oferecer às equipes técnicas dos programas constituintes dos NPCs informações sobre os indicadores dos
programas de prevenção à criminalidade e sobre a correta contabilização do número de atendimentos, apresentando suas
conexões com os instrumentos governamentais para acompanhamento da política de prevenção e sua importância.
ii.
Conteúdo – Noções do Choque de Gestão (Projetos Estruturadores e Acordo de Resultados); Noções de indicadores;
Indicadores da política de prevenção à criminalidade do Estado de Minas Gerais.
Formato – tempo de duração: 4 horas

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

Equipes em atuação
Formação das equipes técnicas dos NPC´s.
A seleção de profissionais segue as diretrizes do Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços, detalhadas nas convocações para
os processos seletivos para os NPC´s. Será considerada uma equipe a correspondente a cada NPC, de acordo com a demanda
apresentada pela SPEC, tão logo ocorra a sua contratação. Apresentação da demanda pela SPEC deverá ser feita em formulário
padrão de requisição de pessoal da Elo, inteiramente preenchido, por uma pessoa de referência do Órgão Estatal Parceiro. A
contratação de novas equipes fica condicionada a existência de recursos.

Dias para reposição de equipe
Permitir que o remanejamento das equipes seja realizado em tempo hábil e de acordo com as necessidades identificadas pela
SPEC. Poderão ser utilizados para reposição de equipe, até 10 dias úteis, a partir da solicitação da SPEC. Em caso de desistência
formal de um candidato convocado pela Elo para assumir a vaga, serão acrescidos 5 (cinco) dias úteis ao prazo. O atendimento da
demanda fica condicionado à existência de recursos e à apresentação da demanda em formulário padrão, inteiramente preenchido,
por pessoa de referência do órgão estatal parceiro.
Para aferição da meta serão contabilizados apenas os dias úteis gastos para a reposição de equipe. O número de dias gastos será
calculado através da seguinte fórmula: DIAS = (somatório dos dias úteis gastos para todas as reposições do período) / (número de
reposições).
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1º momento – apresentação e discussão dos dados relevantes dos relatórios de monitoramento;
2 º momento – divisão dos presentes em grupos para discussão dos dados com objetivo de criar condições para as equipes dos
NPCs elaborarem os planos de ação (1º Seminário) e para a avaliação das ações implementadas e proposição de medidas
corretivas ( 2º Seminário).
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i. Objetivo: condições de aprimoramento e reflexão dos processos de trabalho e consecução de resultados previstos a partir da
avaliação do cumprimento dos planos de metas elaborados pelas equipes técnicas de cada um dos NPCs. Assim, os planos
apresentarão um pacto de cumprimento de ações consideradas necessárias para o alcance do número de atendimentos de cada
NPC cujos resultados serão levados em consideração no sistema de avaliação de competência das equipes técnicas dos
programas.
ii. Conteúdo - 1º Seminário de Avaliação – apresentação e discussão de dados relevantes do III Relatório de Monitoramento/2006
e do formato padrão do plano de metas com o objetivo de criar condições para as equipes técnicas dos NPCS participarem da
elaboração de seus respectivos planos.
- 2º Seminário de Avaliação – apresentação e discussão de dados relevantes do I e II Relatórios de Monitoramento
produzidos ao longo de 2007 com base nos planos de metas elaborados pelas equipes técnicas dos NPCs.
iii. Formato - Tempo de duração – 4 horas, divididas em dois momentos:

Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados
Serão realizadas visitas ao NPCs por técnicos de diferentes NPCs com duração de dois dias, sob a coordenação da Elo, para
favorecer o intercâmbio de informações e experiências entre as equipes dos NPCs de Belo Horizonte/RMBH e interior. As visitas
serão articuladas com os diretores dos programas, no intuito de não coincidir com outras atividades metodológicas. Para cada visita
será enviado um representante de todos os programas do NPC, que deverá produzir um breve relatório padrão sobre seu
aprendizado, apontando as boas práticas que podem ser replicadas, além dos pontos positivos e negativos, críticas e sugestões.
Serão contabilizados os relatórios aprovados pela ELO.
Serão realizadas 28 visitas para intercâmbio de informações e experiências, sendo:
- uma por um representante de cada NPC do interior.
- uma por um representante de cada NPC de Belo Horizonte.
- uma por um representante de cada NPC da Região metropolitana.
- uma por um representante de cada NPC novo.

Profissionais com melhoria na avaliação por competências
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O objetivo é capacitar e incentivar os técnicos dos programas de prevenção à criminalidade, promovendo a melhoria dos problemas
e deficiências identificados na avaliação de competências. 90% dos técnicos que obtiveram nota menor que 3 na avaliação de
competências realizada em 2006 e que se mantiverem nos quadros da Elo, deverão obter nota maior ou igual a 3 (três) na
avaliação de 2007.

Dias para composição de equipe nova
Permitir que a composição das equipes seja realizada em tempo hábil e de acordo com as necessidades identificadas. Poderão ser
utilizados para a composição de equipe nova, até 45 dias úteis, a partir da solicitação da SPEC feita mediante ofício padrão
encaminhado à ELO. O atendimento da demanda fica condicionado à existência de recursos para tal fim. Em caso de desistência
formal de um candidato à convocação feita pela Elo, serão acrescidos 5 (cinco) dias úteis ao prazo. Caso não seja realizada a
contratação no período previsto no programa de trabalho, em razão de alteração da data de inauguração do NPC, poderá ser
prorrogada para o trimestre seguinte, desde que observado o número total de contratações ali estabelecidas. A demanda deverá ser
apresentada em formulário padrão de requisição de pessoal da Elo, inteiramente preenchido, por uma pessoa de referência do
órgão estatal parceiro.
Para aferição da meta serão contabilizados apenas os dias úteis gastos para a composição da equipe. O número de dias gastos
será calculado através da seguinte fórmula: DIAS = (somatório dos dias úteis gastos para composição de todas as equipes novas
do período) / (número de equipes novas compostas).
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Nível de execução dos Planos de Metas
A execução dos Planos de Metas será monitorada pela ELO, sendo que seu nível de execução será aferido por meio do cálculo da
média dos percentuais de execução das metas dos 30 Planos elaborados. A média geral de cumprimento das metas deverá ser de,
no mínimo, 80%. Para calcular o cumprimento das metas será utilizada a seguinte escala:
Resultado
Nota Atribuída
90 a 100%
10
80 a 89,9%
9
70 a 79,9%
8
60 a 69,9%
7
50 a 59,9%
6
Abaixo de 50%
0
A avaliação do cumprimento das metas, portanto, será calculado multiplicando-se a nota atribuída para cada indicador pelo
respectivo peso, divididos pelo somatório dos pesos, ou seja, a média ponderada dos resultados dos indicadores.

Relatório de Monitoramento apresentados

INDICADOR

A construção do Plano de Metas ocorrerá após a apresentação do formato do plano validado pelos Diretores e/ou supervisores dos
programas no I Seminário de Avaliação que será realizado no primeiro trimestre com a participação dos NPCs inaugurados até
2006. Para a elaboração do plano deverá ocorrer, pelo menos, uma reunião técnica, até 15/05/2007, com diretor para avaliar
alinhamento, pertinência e adequação do formato do Plano de Metas de cada NPC, e que será apresentado no I Seminário de
Avaliação; e, pelo menos, uma reunião técnica, até 30 de maio de 2007, com diretor e/ou supervisor metodológico de cada
programa para avaliar a pertinência e adequação do conteúdo do Plano de Metas de cada NPC para que oriente de forma efetiva
as ações de monitoramento.

Planos de Metas elaborados
Elaboração de um plano de metas, com base nas ações que interferem no número de atendimento dos programas, para cada NPC
de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Interior de Minas Gerais existentes até dezembro de 2006, a partir de critérios
estabelecidos nas reuniões técnicas entre Elo e SPEC.
O Plano de Metas contemplará as variáveis de produtividade e desempenho, bem como as metas de atendimento de cada NPC.

A ELO realizará visitas aos NPCs, na periodicidade indicada no programa de trabalho, com o objetivo de monitorar o cumprimento
dos Planos de Metas acordados com as equipes técnicas dos programas de prevenção.

Visitas de monitoramento realizadas
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Capacitações de projetos realizadas
- 3 capacitações nos meses de fevereiro a abril, sendo: 1 capacitação (Módulo I) equipes dos programas Mediação e Fica Vivo de
BH; 1 capacitação (Módulo I ) equipes dos programas Ceapa/ Egresso de BH e RMBH; 1 capacitação (Módulo I) equipes Fica Vivo
e Mediação RMBH;
- 11 capacitações nos meses de maio a julho, sendo:
- 1 capacitação (Módulo II) equipes dos programas Mediação e Fica Vivo de BH; 1 capacitação (Módulo II) equipes dos programas
Ceapa/ Egresso de BH e RMBH; 1 capacitação (Módulo II) equipes Fica Vivo e Mediação RMBH;
- 1 capacitação (Módulo I) para a equipe Governador Valadares, Teófilo Otoni e Ipatinga; 1 capacitação (Módulo I ) equipe Montes
Claros; 1 capacitação (Módulo I ) equipe Juiz de Fora; 1 capacitação (Módulo I ) equipe Uberlândia.
- 1 capacitação ( Módulo II) equipe Governador Valadares, Teófilo Otoni e Ipatinga; 1 capacitação (Módulo II) equipe Montes Claros;
1 capacitação (Módulos II) equipe Juiz de Fora; 1 capacitação (Módulos II) equipe Uberlândia.
Objetivo: desenvolvimento de habilidades para construção de projetos sociais, com capacitação nos seguintes itens: técnicas de
diagnóstico; definição de universo amostral; elaboração de metas e indicadores; construção de objetivos, justificativas e referencial
teórico; elaboração de critérios de monitoramento e avaliação; estabelecimento de recursos financeiros e humanos necessários à
realização das ações previstas no Plano Local de Segurança com vistas à redução da criminalidade nas áreas de abragência dos
NPCs. Para efeitos didáticos buscando maior otimização e produtividade dos participantes, optou-se pela divisão das capacitações
em dois módulos, de acordo com conteúdo a ser ministrado.
Conteúdo de cada Módulo
Módulo I – Introdutório: Neste módulo serão apresentados os ciclos do projeto: discussão, planejamento, gestão, controle e
conclusão.
Módulo II – Apresentação de fontes para financiamento de projetos em execução no âmbito da política de prevenção social à
criminalidade.

Nível de satisfação dos beneficiários
Pretende-se, com este indicador, promover um acréscimo no nível de satisfação do usuário dos serviços dos NPCs. O nível de
satisfação dos beneficiários será aferido através de pesquisa a ser realizada de acordo com metodologia e amostra definidas por
uma consultoria externa.
A meta a ser atingida é igual a um acréscimo de 10% em relação à diferença entre o nível de satisfação total (100%) e o nível de
satisfação inicial (v0).

INDICADOR
OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

INDICADOR

Objetivo: Acompanhar os planos de metas desenvolvidos por cada NPC, mediante comparativo das ações/metas realizadas com
ações/metas previstas, de maneira objetiva e esquematizada em quadros comparativos, após realização de, pelo menos, uma
reunião técnica entre a Elo e a Diretoria dos Programas, até 15/05/07, para definição do formato e validação do Plano de Metas.

OBJETIVO
METODOLOGIA/
FORMATO

Nível de encaminhamento dos projetos elaborados

INDICADOR
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Número de atendimentos extra-judiciais em casos de conflito
Atingir o número de mediações extra-judiciais de conflitos.Será contabilizado o número acumulado de atendimentos extra-judiciais
em casos de conflito, incluindo tanto os “casos novos” quanto os “retornos”. O numero de atendimentos deverá se manter atualizado
com o documento de pactuação de metas que for referência efetiva para o órgão estatal parceiro. O número de atendimentos será
repassado pela ELO para a SPEC até o 5º dia útil de cada mês..

Número de Penas e Medidas Alternativas Incluídas
Atingir o número de penas e medidas alternativa incluídas no programa nos moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o
governo de Minas. Será contabilizado o número acumulado de penas e medidas alternativas incluídas. O numero de atendimentos
deverá se manter atualizado com o documento de pactuação de metas que for referência efetiva para o órgão estatal parceiro. O
número de atendimentos será repassado pela ELO para a SPEC até o 5º dia útil de cada mês.

Número de egressos atendidos no programa de reintegração social
Atingir o número de egressos atendidos no programa nos moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o governo de
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INDICADOR
OBJETIVO

A ELO deverá encaminhar no mínimo 30% dos projetos elaborados pelas equipes para potenciais fontes de financiamento. Só
serão contabilizados como projetos encaminhados aqueles que estiverem adequados às exigências da fonte de financiamento.

Projetos elaborados pelas equipes técnicas
A partir da capacitação de projetos ministrada pela ELO, a equipe técnica dos NPCs elaborará projetos (individualmente ou em
grupo) de ações a serem desenvolvidas no âmbito dos NPCs. Serão contabilizados todos os projetos elaborados sob orientação da
ELO.
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Formato – a) tempo de duração: 6 horas (primeiro módulo); 4 horas (segundo módulo);

Produto – Projetos elaborados e Cartilha de Fontes de Financiamento.
Durante a realização da capacitação de projetos serão distribuídas cartilhas de financiamento para a equipe técnica dos núcleos,
com o objetivo de fornecer informações detalhadas sobre fontes de financiamento de projetos (tais como contatos, editais, prazos e
requisitos) e viabilizar o encaminhamento de projetos pelos próprios NPCs.

Minas. Será contabilizado o número acumulado de egressos incluídos no programa de reintegração social. O numero de
atendimentos deverá se manter atualizado com o documento de pactuação de metas que for referência efetiva para o órgão estatal
parceiro e deverá ser repassado pela ELO para a SPEC até o 5º dia útil de cada mês.

Número de jovens em atendimento regular
Atingir o número de jovens em atendimento regular pelo programa nos moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o governo
de Minas. Será contabilizado o número acumulado de jovens em atendimento regular pelo Programa Fica Vivo em Belo Horizonte.
Ressalta-se que é requisito para a contagem desse indicador a implantação efetiva pela SPEC do banco de dados de cadastro de
jovens incluídos no programa Fica Vivo. O numero de atendimentos deverá se manter atualizado com o documento de pactuação
de metas que for referência efetiva para o órgão estatal parceiro e deverá ser repassado pela ELO para a SPEC até o 5º dia útil de
cada mês.

Número de crianças e adolescentes incluídos no programa de proteção
Atingir o número de crianças e adolescentes incluídos no programa nos moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o governo
de Minas. Será contabilizado o número acumulado de crianças e adolescentes ameaçados de morte atendidos pelo Programa de
Proteção à criança e adolescente ameaçado de morte. O numero de atendimentos deverá se manter atualizado com o documento
de pactuação de metas que for referência efetiva para o órgão estatal parceiro e deverá ser repassado pela ELO para a SPEC até o
5º dia útil de cada mês.
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O percentual de 72% corresponde a 100% dos técnicos e gestores dos NPC´s de BH e RMBH.
Esse valor corresponde a 59% do universo de 72% dos técnicos, nos termos descritos acima.
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1.2) COMCOMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS

Comparativo de Metas
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O percentual de 72% corresponde a 100% dos técnicos e gestores dos NPC´s de BH e RMBH.
Esse valor corresponde a 65% do universo de 72% dos técnicos, nos termos descritos acima.
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Atividades realizadas
Processo Seletivo para estagiários de Psicologia em Betim e Vespasiano
Processo Seletivo para estagiários de Psicologia em Belo Horizonte
Processo Seletivo para Técnicos Sociais Fica Vivo
Processo Seletivo para Técnicos Sociais CEAPA/Egresso
Processo Seletivo para Técnicos Sociais Psicologia,Direito,Serviço Social e
Sociologia em Governador Valadares
Processo Seletivo para estagiários de Psicologia e Direito em Ipatinga
Processo Seletivo para Técnicos Sociais do Programa Proteção
Processo Seletivo para Técnicos Sociais do Programa Proteção
Capacitação em indicadores
Seminários de Avaliação realizados – ceapa e egresso BH e RMBH
Seminários de Avaliação realizados – fica vivo e mediação RMBH
Seminários de Avaliação realizados – Montes Claros
Seminários de Avaliação realizados – Governador Valadares e Ipatinga
Seminários de Avaliação realizados – Uberlândia
Seminários de Avaliação realizados – Juiz de Fora
Seminários de Avaliação realizados – fica vivo e mediação BH
Elaboração dos Questionários Padrão das visitas de intercâmbio

Formação, Capacitação e Avaliação das equipes técnicas

Descrição dos Resultados

Quadro de atividades realizadas

27 - fevereiro a 01 de março
09 – fevereiro a 13 - fevereiro
26 – março a 28 - março
11 - abril
21 - março
23 - março
26 – março
27 - março
28 - março
29 - março
04 - abril
03 - abril

Quando
14 - fevereiro a 16 - fevereiro
28- março a 03 - abril
18 – abril a 24 - abril
24 – abril a 02 - maio
24 – abril a 27 de abril

Profissionais com melhoria nas avaliações das competências

Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados

Dias para composição de equipe nova

Dias para reposição de equipe

Equipes em atuação

Seminários de Avaliação realizados

Percentual de técnicos capacitados em indicadores

Indicador de Resultado

Atividades realizadas
Capacitação em projetos módulo I – Mediação e Fica vivo RMBH
Capacitação em projetos módulo I – Mediação e Fica vivo BH
Capacitação em projetos módulo I – Ceapa e Egresso BH e RMBH
Capacitação em indicadores – 2ª chamada – BH e RMBH
Capacitação em projetos módulo I – 2ª chamada – BH e RMBH

Viabilização e captação de financiamento de projetos

Indicador de Resultado

Descrição dos Resultados

Quando
16 - abril
17 – abril
18 - abril
14 – maio
15 - maio

Percentual de encaminhamento dos projetos elaborados

Projetos elaborados pelas equipes técnicas

Percentual de técnicos capacitados em projetos módulo II

Percentual de técnicos capacitados em projetos módulo I

04, 09, 10 - abril
03 - abril
11,16,17,18
19 - abril
19, 20 - abril
20 - abril
27 - abril
27 - abril
27 - abril
27 – abril
27 - abril
27 - abril

Elaboração dos Roteiros de Intercâmbio
Seleção dos núcleos a serem visitados e programas dos intercambistas
Orientações para os NPCs visitados
Encontro para recepção das intercambistas e orientações
Acompanhamento das visitas
Encontro para despedida dos intercambistas
Recebimento dos questionários das visitas de intercâmbio
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados – Juiz de Fora
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados - Ipatinga
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados - Montes Claros
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados - Uberlândia
Relatórios de visitas de intercâmbio aprovados - Governador Valadares

Mensal

23 - abril

12 - abril
23 - abril

Quando
7 - março
7 – março
16 - março

Número de crianças e adolescentes incluídos no programa de proteção

Número de jovens em atendimento regular

Número de egressos incluídos no programa de reintegração social

Número de Penas e Medidas Alternativas Incluídas

Número de atendimentos extra-judiciais em casos de conflito

Indicador de Resultado

Atividades realizadas
Reunião com pessoa responsável pela coleta dos números de atendimentos na SPEC
Solicitação de esclarecimento de dúvidas pendentes
Reunião com supervisor do termo de parceria e com responsável pela coleta dos
números de atendimentos na SPEC
Solicitação de esclarecimentos, via ofício, ao supervisor do termo de parceria
Envio de ofício para os diretores dos programas solicitando esclarecimentos sobre a
questão da coleta dos números de atendimentos
Envio de ofício para a superintendente solicitando esclarecimentos sobre a questão
da coleta dos números de atendimentos
Acompanhamento do número de atendimentos por meio de relatórios enviados pelos
Núcleos de Prevenção à Criminalidade

Acessibilidade e utilização dos Núcleos de Prevenção à Criminalidade

Descrição dos Resultados

A meta de 72% de participação na capacitação de indicadores corresponde a 100% dos técnicos e gestores dos programas Programa de controle
de homicídios Fica Vivo! Mediação de Conflitos, Reintegração Social dos Egressos do Sistema Prisional e Central de Atendimento de Penas
Alternativas dos NPCS de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Especificamente, os NPCS de Morro das Pedras, Pedreira Prado Lopes,
Cabana, Centro, Taquaril, Ribeiro de Abreu, Jardim Felicidade, Santa Lúcia, Serra, Barreiro, Betim (Jardim Teresópolis), Betim (Centro),
Contagem (Bairro da Glória); Nova Contagem, Ribeirão das Neves (Centro); Ribeirão das Neves (Rosa Neves); Ribeirão das Neves (Veneza);
Santa Luzia (Palmital), Santa Luzia (São Benedito), Vespasiano (Morro Alto). Esse universo corresponde a 83 pessoas. Destes, 68 técnicos e
gestores compareceram nesta capacitação. As justificativas dos 15 que não participaram estão apresentadas abaixo.

¾ Percentual de técnicos capacitados em indicadores

Para iniciar o trabalho de coletar as informações referentes ao número de atendimentos dos núcleos a Elo realizou reuniões com a SPEC sendo
uma com os supervisores dos programas, outra com o supervisor do termo de parceria e outra com o responsável anterior pela coleta do número
de atendimentos dos NPC´s com o objetivo de esclarecer questões referentes a este trabalho. Desde a data dos Seminários de Avaliação (meses
de março e abril) a ELO repassou esta informação aos técnicos, que solicitaram um comunicado oficial da SPEC autorizando o repasse do
número de atendimentos para a ELO. A partir da comunicação feita pela SPEC aos núcleos, os npc´s foram lembrados diariamente pela ELO, via
telefonemas, a repassar estas informações. Além da mudança quanto ao destinatário destas, o prazo para a entrega também foi alterado. Antes, os
NPCs enviavam o número de atendimentos para a SPEC no 5º dia útil. A partir da mudança eles tiveram que enviar para a Elo no 2º dia útil para
que esta, pudesse, então, somá-los e envia-los à SPEC até o 5º dia útil. Tendo em vista a dificuldade inicial de adaptação a essas mudanças, os
números de atendimento foram repassados à SPEC no 6º dia útil do mês. 

Foi atingida a meta do número de atendimentos dos programas. Todavia, consta na descrição do indicador que a coleta do número de
atendimentos deveria passar a ser realizada pela Elo e repassada à SPEC até o 5º dia útil, invertendo o que ocorria até então.

¾ Número de atendimentos pela ELO à SPEC.

Justificativas:

Amanda Cristina Pereira

Carolina Ferreira Durães Rady

Daniela Cota Vieira de Resende

Elaine Rocha Maciel

Fernanda Inês Siqueira Arantes

Fidias Gomes Siqueira

Flavia Vieira de Resende

João Figueiredo Abdalla
Juliana Pereira Baldo

Luciana de Oliveira

Marice Ceres de Souza
Raquel Machala

Sarah Angelica Salomão Bruck

Vania Soares Ferreira

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14

15

CEAPA

Fica Vivo

Mediação
Mediação

CEAPA

CEAPA
Fica Vivo

Mediação

Fica Vivo

Mediação

Fiva Vivo

Fica Vivo

CEAPA

Fica Vivo

Mediação

Betim

Pedreira P. Lopes

Santa Luzia
Betim

Santa Luzia

Betim
Santa Luzia

PPL

Ribeiro de Abreu

Betim

Serra

PPL

Betim

Betim

Taquaril

Grande demanda NPC atrelada à reuniões externas

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Férias
Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Grande demanda NPC atrelada à reuniões externas
Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Demanda intensa do núcleo

Reunião interna no núcleo para resolver questões urgentes

Faz mestrado à tarde

Demanda intensa no núcleo

Reuniões de equipe

Grande demanda NPC atrelada à reuniões externas

Outras atividades agendas no núcleo atendimento

Reunião interna no núcleo para resolver questões urgentes

Pelas justificativas apresentadas, fica claro que o não cumprimento integral da meta de participação do total de técnicos no evento de capacitação
ocorreu por duas razões principais. Em razão do atraso na renovação do termo de parceria, as atividades do trimestre (seminário de avaliação,
capacitação de indicadores e capacitação de projetos módulo I) tiveram que ficar concentradas na segunda quinzena do mês de março e no mês
de abril gerando dificuldades para compatibilidade de agendas, apesar de a Elo ter elaborado, no inicio do ano de 2007, um calendário com as
datas de atividades para todo o período, e repassado aos Diretores dos Programas na SPEC para validação. A segunda é decorrente da própria
característica dos programas, que atuam em regiões de alto índice de criminalidade e convivem com situações imprevistas e que precisam de
respostas imediatas. A Elo ainda ofereceu uma segunda chamada da capacitação para buscar cumprir a meta de maneira integral, no dia 14 de
maio de 2007, com acordo prévio dos NPCs. Ao final, não houve qualquer NPC que deixasse de ter ao menos um representante na capacitação.

Alessandro Pereira dos Santos

1

Pessoas que não participaram da Capacitação em Indicadores com suas respectivas justificativas
Nome
Programa Núcleo
Justificativa

Ana Doroteia V. de Almeida

Fernanda Inês Siqueira Arantes

Gleysiane Freire Diniz

Josiane Gomes Soares

Luciana de Oliveira

Raquel Machala

Vania Lucia Ferreira Diniz

Sabrina Mascarenhas dos Santos

1

2

3

4

5

7

8

9

Fica Vivo

Gestora

Mediação

CEAPA

Mediação

CEAPA

Mediação

Fica Vivo

Cabana

Santa Luzia

Betim

Santa Luzia

Taquaril

BH / SEDS

Betim

Cabana

Demanda intensa no núcleo por conflito na região

Problema pessoal urgente( Levou o filho ao médico)

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Reunião interna no núcleo para questões urgentes

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Mestrado no horário estabelecido para capacitação

Demanda intensa no núcleo por conflito na região

Pessoas que não participaram da Capacitação em Projetos com suas respectivas justificativas
Nome
Programa
Núcleo
Justificativa

A meta de 72% de participação na capacitação de indicadores corresponde a 100% dos técnicos e gestores dos programas Programa de controle
de homicídios Fica Vivo! Mediação de Conflitos, Reintegração Social dos Egressos do Sistema Prisional e Central de Atendimento de Penas
Alternativas dos NPCS de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Especificamente, os NPCS de Alto Vera Cruz, Barreiro, Cabana, Jardim
Felicidade, Morro das Pedras, Pedreira Prado Lopes, Ribeiro de Abreu, Santa Lúcia, Serra, Contagem, Nova Contagem, Rosa Neves,
Vespasiano, Centro. Esse universo corresponde a 83 pessoas. Destes, 75 técnicos e gestores compareceram nesta capacitação. As justificativas
dos 8 que não participaram estão apresentadas abaixo.

¾ Percentual de técnicos capacitados em projetos módulo I

Tendo em vista a natureza das atividades dos NPCs de Belo Horizonte e RMBH, que atuam nos aglomerados urbanos com maior índice de
criminalidade da região, e onde estão concentrados os programas de Mediação de Conflitos e Fica Vivo, que são programas com forte viés
comunitário, cujos objetivos dependem de muitas atividades externas, com beneficiários, parceiros e, sobretudo, com a própria comunidade, e
que a capacitação tem o objetivo de contribuir e não prejudicar a atividade fim dos programas, sugere-se que, para efeitos de contabilização do
percentual das capacitações de Belo Horizonte e RMBH seja considerado a presença de 1 representante de cada programa de cada NPC no
evento. O presente se encarregaria de repassar o conteúdo para o outro membro da equipe. Dessa maneira, a capacitação cumpriria seu objetivo
sem estrangular as atividades fim dos NPCs e sem custos adicionais, não previstos.

A meta pactuada pela SPEC com relação ao Programa de Reintegração Social é a inclusão de 1000 egressos no programa. Estes números foram
divididos semestralmente, de forma que a meta do período de janeiro a junho é de inclusão de 500 beneficiários e outros 500 nos meses de julho
a dezembro. Dessa forma, o número de atendimentos (370) entre janeiro a abril corresponde ao cumprimento do equivalente a 74% do número de
atendimentos pactuado para o período correspondente a 4 meses de atividades, ou seja, além dos 66% que seriam proporcionais ao período
(dividindo-se o número total pelo número de meses correspondentes). Isso significa que os números de atendimento até a presente data estão
acima das expectativas.

Consta em nosso Programa de Trabalho a seguinte descrição relativa a este indicador: “Atingir o número de egressos atendidos no programa nos
moldes do acordo de resultados entre a SEDS e o governo de Minas. Será contabilizado o número acumulado de egressos incluídos no programa
de reintegração social. O número de atendimentos deverá se manter atualizado com o documento de pactuação de metas que for
referência efetiva para o órgão estatal parceiro(...)”(grifos nossos).

As justificativas para o não cumprimento integral das metas são as mesmas previstas acima. Solicita-se que seja considerada também a proposta
feita acima.
¾ Número de Egressos Incluídos no Programa de Reintegração Social

Alessandro Pereira dos Santos

Amanda Cristina Pereira

Carolina Ferreira Durães Rady

Daniela Cota Vieira de Resende

Elaine Rocha Maciel

Fernanda Inês Siqueira Arantes

Fidias Gomes Siqueira

1

2

3

4

5

6

7

Fica Vivo

Mediação

Fiva Vivo

Fica Vivo

CEAPA

Fica Vivo

Mediação

Ribeiro de Abreu

Betim

Serra

PPL

Betim

Betim

Taquaril

Reunião interna no núcleo para resolver questões urgentes

Faz mestrado à tarde

Demanda intensa no núcleo

Reuniões de equipe

Grande demanda NPC atrelada à reuniões externas

Outras atividades agendas no núcleo atendimento

Reunião interna no núcleo para resolver questões urgentes

Pessoas que não participaram da Capacitação em Indicadores com suas respectivas justificativas
Nome
Programa Núcleo
Justificativa

Data: 11/04/2007 e 14/05/2007
Local: Associação Comercial do Estado de Minas Gerais (espaço cedido gratuitamente)
Público – alvo: Gestores e técnicos dos Programas Central de Acompanhamento de Penas Alternativas, Programa de Reinserção Social do
Egresso do Sistema Prisional, Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo e Programa de Mediação de Conflitos
Conteúdo: Informações gerais sobre indicadores; Noções do Choque de Gestão (Projetos Estruturadores e Acordo de Resultados); Indicadores
da Política de Prevenção à Criminalidade.
Observações: O objetivo da capacitação em indicadores é proporcionar a compreensão da forma de gestão da política pública do Estado de
Minas Gerais, que é focada em resultados, expressos por meio de indicadores. Além da compreensão deste contexto, a capacitação visa oferecer
subsídios para auxiliar no aprimoramento da gestão cotidiana dos programas, a partir da disseminação de informações relevantes que auxiliem a
tradução de ações em indicadores e metas.
Percentual de participação: 59% de participação sendo a meta 72%. O que significa dizer, que tendo como meta 100% de presença dos técnicos
e gestores de BH e RMBH obtivemos 82% de participação. 68 técnicos e gestores compareceram nesta capacitação sendo que as justificativas
dos 15 que não participaram estão apresentadas abaixo:

¾ Capacitação de indicadores

Descrição das atividades realizadas

João Figueiredo Abdalla
Juliana Pereira Baldo

Luciana de Oliveira

Marice Ceres de Souza
Raquel Machala

Sarah Angelica Salomão Bruck

Vania Soares Ferreira

9
10

11

12
13

14

15

CEAPA

Fica Vivo

Mediação
Mediação

CEAPA

CEAPA
Fica Vivo

Mediação

PPL

Betim

Pedreira P. Lopes

Santa Luzia
Betim

Santa Luzia

Betim
Santa Luzia

Demanda intensa do núcleo

Grande demanda NPC atrelada à reuniões externas

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Férias
Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Grande demanda NPC atrelada à reuniões externas
Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Data: 16, 17 e 18/04/2007 e 15/05/2007
Local: : Associação Comercial do Estado de Minas Gerais (espaço cedido gratuitamente)
Público – alvo: Gestores e técnicos dos programas Central de Acompanhamento de Penas Alternativas, Programa de Reinserção Social do
Egresso do Sistema Prisional, Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo e Programa de Mediação de Conflitos.
Conteúdo: Conceito de política pública e planejamento – em rápidas abordagens; detalhamento das etapas de elaboração de projetos, com
algumas referências à captação de recursos e gerenciamento de projetos; exercício de construção de árvore de problemas e exercício de
elaboração (início) de um projeto aplicativo.
Observações: A avaliação da capacitação pelos participantes mostrou que os mesmos consideram o tema e o conteúdo como sendo de
importância para o trabalho dos NPCs, sendo positivas outras iniciativas neste sentido. Alguns pontos positivos abordados pelos participantes na
avaliação: Material utilizado; Possibilidade de ampliação do conhecimento em relação a projetos; Oportunidade de sistematizar as informações
visando a construção de um documento mais elaborado; Pessoa de referência em caso de dúvidas (algumas apontadas no curso) e para melhor
construção e elaboração de projetos; Dicas práticas sobre o fluxo para elaboração de projetos e sua viabilidade; Tema do curso é muito
interessante quanto ao trabalho dos NPCs; Objetivo e direto; Capacitação dinâmica, com respostas aos questionamentos apresentados; Temática
relevante para o desenvolvimento dos NPCs e para aprimoramento profissional da equipe; Abordagem mais focada em pontos essenciais para
elaboração de futuros projetos dos NPCs; experiência da instrutora na elaboração de projetos e captação de recursos, com segurança na
transmissão das informações.A carga horária definida deixou a desejar por alguns aspectos: a) tendo que priorizar o horário de trabalho dos

¾ Capacitação de Projetos Módulo I

Flavia Vieira de Resende

8

¾ Seminários de avaliação

Ana Doroteia V. de Almeida
Fernanda Inês Siqueira Arantes
Gleysiane Freire Diniz
Josiane Gomes Soares
Luciana de Oliveira
Raquel Machala
Vânia Lucia Ferreira Diniz
Sabrina Mascarenhas dos Santos
Betim
Santa Luzia
Cabana

Mediação
Gestora
Fica Vivo

Taquaril
Santa Luzia

CEAPA
CEAPA

BH / SEDS

Mediação
Mediação

Cabana
Betim

Fica Vivo

Demanda intensa no núcleo por conflito na região

Demanda intensa no núcleo por conflito na região

Problema pessoal urgente( Levou o filho ao médico)

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Reunião interna no núcleo para questões urgentes

Tem outro trabalho no horário em que foi estabelecida a capacitação

Mestrado no horário estabelecido para capacitação

Data: 21/03/2007
Local: Associação Comercial do Estado de Minas Gerais (espaço cedido gratuitamente)
Público –alvo: Gestores e técnicos dos Programas de Reinserção Social de Egressos do Sistema Prisional e Central de Penas Alternativas de BH
e RMBH
Conteúdo: Apresentação e discussão dos dados dos relatórios de monitoramento realizados pela ELO durante o ano de 2006; Apresentação e
discussão do formato padrão do Plano de Metas.
Observações: Aos técnicos participantes do seminário foi entregue uma pasta contendo o Formato do Plano de Metas, o Questionário de
Monitoramento e as apresentações em Power Point das explicações do Plano de Metas. O objetivo era de facilitar o manuseio e a compreensão
destes instrumentos

8

7

6

5

4

3

2

1

Pessoas que não participaram da Capacitação em Projetos com suas respectivas justificativas
Nome
Programa
Núcleo
Justificativa

técnicos, optou-se por realizar o curso entre 12 e 18 horas – horário que se torna exaustivo e pouco produtivo, sobretudo nas 2 últimas horas de
aula, momento de desenvolvimento de exercícios práticos. b) pouco tempo para aprofundar conteúdo e pouco tempo para exercícios.
Percentual de participação: 65% de participação sendo a meta 72%. O que significa dizer, que tendo como meta 100% de presença dos técnicos
e gestores de BH e RMBH obtivemos 90% de participação. 75 técnicos e gestores compareceram nesta capacitação sendo que as justificativas
dos 8 que não participaram estão apresentadas abaixo.

Data: 28/03/2007
Local: NPC Uberlândia
Público –alvo: Gestor e técnicos do NPC de Uberlândia (Programas Fica Vivo! Ceapa e Egressos)

Data: 27/03/2007
Local: NPC Governador Valadares
Público –alvo: Gestoras e técnicos dos NPC´s de Governador Valadares e Ipatinga (Programas Fica Vivo! Mediação, Ceapa e Egressos)
Conteúdo: Apresentação e discussão dos dados dos relatórios de monitoramento realizados pela ELO durante o ano de 2006; Apresentação e
discussão do formato padrão do Plano de Metas.
Observações: Aos técnicos participantes do seminário foi entregue uma pasta contendo o Formato do Plano de Metas, o Questionário de
Monitoramento e as apresentações em Power Point das explicações do Plano de Metas. O objetivo era de facilitar o manuseio e a compreensão
destes instrumentos.

Data: 26/03/2007
Local: NPC Montes Claros
Público –alvo: Gestora e técnicos dos programas NPC de Montes Claros (Programas Fica Vivo! Mediação, Ceapa e Egressos)
Conteúdo: Apresentação e discussão dos dados dos relatórios de monitoramento realizados pela ELO durante o ano de 2006; Apresentação e
discussão do formato padrão do Plano de Metas.
Observações: Aos técnicos participantes do seminário foi entregue uma pasta contendo o Formato do Plano de Metas, o Questionário de
Monitoramento e as apresentações em Power Point das explicações do Plano de Metas. O objetivo era de facilitar o manuseio e a compreensão
destes instrumentos.

Data: 23/03/2007
Local: : Associação Comercial do Estado de Minas Gerais (espaço cedido gratuitamente)
Público –alvo: Gestores e técnicos dos Programas de Controle de Homicídios Fica Vivo! e Mediação de Conflitos da RMBH
Conteúdo: Apresentação e discussão dos dados dos relatórios de monitoramento realizados pela ELO durante o ano de 2006; Apresentação e
discussão do formato padrão do Plano de Metas.
Observações: Aos técnicos participantes do seminário foi entregue uma pasta contendo o Formato do Plano de Metas, o Questionário de
Monitoramento e as apresentações em Power Point das explicações do Plano de Metas. O objetivo era de facilitar o manuseio e a compreensão
destes instrumentos.

A construção do Plano de Metas visou estabelecer algumas ações que podem repercutir no número de atendimentos realizados pelos programas.
Para tanto, a ELO apresentou uma proposta em reunião realizada no dia 14 de março com os diretores dos programas para discutir o seu
conteúdo. As devidas alterações foram feitas e então no seminário de avaliação o Plano de Metas foi apresentado e discutido com os técnicos.

¾ Elaboração do Plano de metas

Data: 04/04/2007
Local: : Associação Comercial do Estado de Minas Gerais (espaço cedido gratuitamente)
Público –alvo: Gestores e técnicos dos Programas de Controle de Homicídios Fica Vivo! e Mediação de Conflitos da RMBH
Conteúdo: Apresentação e discussão dos dados dos relatórios de monitoramento realizados pela ELO durante o ano de 2006; Apresentação e
discussão do formato padrão do Plano de Metas.
Observações: Aos técnicos participantes do seminário foi entregue uma pasta contendo o Formato do Plano de Metas, o Questionário de
Monitoramento e as apresentações em Power Point das explicações do Plano de Metas. O objetivo era de facilitar o manuseio e a compreensão
destes instrumentos.

Data: 29/03/2007
Local: NPC Juiz de Fora
Público –alvo: Gestor e técnicos do NPC de Juiz de Fora (Programas Ceapa e Egressos)
Conteúdo: Apresentação e discussão dos dados dos relatórios de monitoramento realizados pela ELO durante o ano de 2006; Apresentação e
discussão do formato padrão do Plano de Metas.
Observações: Aos técnicos participantes do seminário foi entregue uma pasta contendo o Formato do Plano de Metas, o Questionário de
Monitoramento e as apresentações em Power Point das explicações do Plano de Metas. O objetivo era de facilitar o manuseio e a compreensão
destes instrumentos.

Conteúdo: Apresentação e discussão dos dados dos relatórios de monitoramento realizados pela ELO durante o ano de 2006; Apresentação e
discussão do formato padrão do Plano de Metas.
Observações: Aos técnicos participantes do seminário foi entregue uma pasta contendo o Formato do Plano de Metas, o Questionário de
Monitoramento e as apresentações em Power Point das explicações do Plano de Metas. O objetivo era de facilitar o manuseio e a compreensão
destes instrumentos.

10 - abril
17 - abril
17 - abril
19 - abril
02 - maio
9,10,11,14 - maio

9,12 - abril

21,23,26,27,28,29 – março e 4 - abril

14 - Março

Quando
01 a 13 - março
12,13, 19 - março

NPC
Juiz de Fora

Data
27 de abril

Data das visitas: 19 e 20 de abril
Núcleos que realizaram as visitas: NPC Juiz de Fora, NPC Montes Claros, NPC Ipatinga, NPC Governador Valadares, NPC Uberlândia
Entrega dos relatórios:

¾ Relatório das visitas de intercâmbio

Atividades
Elaboração do conteúdo do Plano de Metas
Reunião com os supervisores dos Programas para apresentar o trabalho do Plano de
Metas
Reunião na SPEC com diretores dos programas para apresentação e discussão da
proposta de conteúdo do Plano de Metas apresentada pela ELO
Seminários de Avaliação para apresentação e discussão do Plano de Metas aos
técnicos e gestores
Ligação aos núcleos respondendo questões levantadas no seminário especificas de
cada núcleo
Reunião de Gestores onde questões relativas ao Plano de Metas foram levantadas
Elaboração e entrega aos núcleos de Carta Explicativa do Plano de Metas
Reunião com diretores e supervisores dos Programas
Apresentação das considerações dos diretores e da Superintendente
Validação do Plano de Metas
Entrega do Plano de Metas aos núcleos

Sendo este um instrumento novo, algumas questões foram levantadas durante o seminário e também em reunião de gestores em BH (10 de abril).
A partir das questões levantadas nestes encontros foi construída uma carta explicativa do Plano de Metas (23 de abril) pontuando as questões dos
técnicos e esta foi encaminhada aos núcleos. Além disso, no dia 17 de maio houve outra reunião com os diretores e supervisores dos programas
para discussão do Plano de Metas e foi estipulado um prazo para que estes apresentassem suas considerações. A superintendente também
apresentou sugestões de mudança e, então, no dia 2 de maio o Plano de Metas foi validado pela SPEC. Este novo instrumento foi entregue
pessoalmente pela Elo aos núcleos (9,10,11,14 de maio), criando mais uma oportunidade de esclarecimento sobre o seu uso.

27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril

Uma vez que não objetivam um mensuramento objetivo do desempenho de processos ou a apreensão igualmente objetiva de impacto de ações, mas pleiteiam
fundamentalmente a apreensão de informações significativas identificadas pelos intercambistas (idéias, experiências, iniciativas e práticas) passíveis de serem replicadas nos
NPC´s de origem.

5

Para dar subsídios para a sistematização e posterior disseminação das informações, a Elo elaborou um roteiro de visita de intercâmbio, que foi
entregue a cada participante. As variáveis selecionadas para o relatório foram definidas em termos operacionais, ou seja, objetivam a
informações consideradas relevantes de acordo com os objetivos definidos com relação às Visitas de Intercâmbio (não devendo ser entendidos
como indicadores mensuráveis em sentido stricto5). Eles foram elaboradas de acordo com os dados identificados como intervenientes na
produtividade dos NPC´s, sobretudo sob o aspecto gerencial, pelos análises dos dados apresentados nos relatórios de monitoramento elaborados
pela Elo no ano de 2006. São elas:
1. Informações do visitante
2. Informações do NPC visitado
3. Principais desafios do NPC visitante
4. Ações adotadas pelo NPC visitado para vencer os desafios que se apresentam ao NPC visitante
5. Boas práticas observadas no NPC visitado com relação à:
• Integração dos programas
• Captação e manutenção da rede parceira
• Relações com a comunidade
• Relacionamento institucional
• Armazenamento e registro de dados

Descrição da atividade: As visitas de Intercambio têm como objetivo principal favorecer o intercâmbio de informações e experiências entre as
equipes dos Núcleos de Prevenção à Criminalidade (NPC´s) de Belo Horizonte, da Região metropolitana de Belo Horizonte e do interior do
estado de Minas Gerais. Sob coordenação da Elo Inclusão e Cidadania as visitas são realizadas por técnicos de diferentes NPC´s com duração de
dois dias. Para cada visita foi enviado um representante de todos os programas do NPC, responsável pela produção de relatório padrão sobre seu
aprendizado, apontando as boas práticas que podem ser replicadas, além dos pontos positivos e negativos, críticas e sugestões.

Montes Claros
Ipatinga
Governador Valadares
Uberlândia

• Elaboração e acompanhamento dos projetos desenvolvidos
Outras práticas adotadas pelo NPC visitado que podem ser replicadas
Pontos positivos do NPC visitado
Pontos a serem melhorados no NPC visitado
Considerações gerais.

Observações: Para iniciar o trabalho de coletar as informações referentes ao número de atendimentos dos núcleos a Elo ainda realizou duas
reuniões com a SPEC para esclarecer questões referentes a este trabalho. Além disso, através de ofício buscou solucionar as dúvidas pendentes.
No mês de Maio os números de atendimentos dos programas começaram a ser repassados pelos Núcleos à ELO. Como a rotina anterior era o
repasse à SPEC alguns núcleos se manifestaram pela mudança na data de entrega, do 5º para o 2º dia útil, e solicitaram uma orientação da própria
SPEC esclarecendo a mudança do repasse destas informações, agora não mais à SPEC, mas à ELO. a ELO também enviou comunicado aos
núcleos orientando o e-mail a serem repassados estes dados bem como esclarecendo que a mudança era a partir do mês corrente, mês de maio.
A planilha de atendimentos foi completamente preenchida e entregue no dia 11 de maio, portanto no 6º dia útil do mês.

¾ Número de atendimentos

Como meta referente aos meses de fevereiro a abril de 2007, consta a realização de 5 visitas de intercâmbio. Estas se referem às visitas dos
núcleos do interior para BH e RMBH. As visitas aconteceram nos dias19 e 20 de abril e os respectivos relatórios foram entregues no dia 27 de
abril, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Programa de Trabalho. Foi elaborado um relatório de análise destes questionários que foram
entregues aos Núcleos que participaram desta primeira rodada das Visitas de Intercâmbio.
Considerando a maior proporção dos programas Fica Vivo e Mediação de Conflitos, foi estipulado que 12 núcleos devem escolher intercambistas
destes programas (sendo 6 de cada um deles). Respeitando esta proporcionalidade ficou também estipulado que o Programa CEAPA deveria
enviar 05 (cinco) técnicos como intercambistas e, o Programa de Reintegração Social do Egresso, 03 (três).

6.
7.
8.
9.

PROCESSOS SELETIVOS
CONTRATAÇÕES E REPOSIÇÕES
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