
UASES METAS PONTOS

1-Assegurar 02 (duas) realizações de Práticas 

Restaurativas; 20

2-Realizar 02 (dois) Encontros Formativos com 

temáticas pertinentes ao trabalho socioeducativo; 20

3-Apoiar aos eventos internos e externos, realizados 

conforme calendário nas Unidades e Instituições. 30

1-Inclusão de 100% dos socioeducandos nos cursos EAD;
20

2-Implantação do curso de Panificação pelo polo 

produtivo para atender 100% dos socioeducandos das 

fases intermediárias e conclusiva;

15

3-Inclusão de 100% dos socioeducandos das fases 

intermedíarias e conclusiva, no curso de Introdução à 

Informática Básica; 

20

4-Capacitação para toda comunidade socioeducativa 

sobre o SINASE e Plano de Segurança  Socieducativa da 

FASEPA.

15

1-Garantir 100% de inserção dos Socioeducandos, nos 

cursos EAD e na Oficina de Informática Básica;
20

2-Garantir participação de 100% dos socioeducandos 

das fases conclusiva e intermediária nos cursos 

profissionalizantes;

20

3-Garantir atividades em grupo de 50% dos 

socioeducandos nos moldes das Práticas Restaurativas 

respeitando as orientações da Vigilância Sanitária.

30

1-Assegurar a realização de 04 (quatro) eventos 

utilizando as Práticas Restaurativas, sendo 02 (duas)

para os socioeducandos, 01 (uma) com os familiares e 

01 (uma) com servidores;

30

2-Promover na Unidade o projeto "Orientação e 

Enfrentamento ao uso de Drogas", buscando parcerias 

para realizar palestras, oficinas, visitas e 

discussões com entidades que realizam trabalhos sobre 

sobre o tema;

20

3-Realizar com o servidores roda de conversa sobre a 

Semiliberdade, reforçando o papel educativo, os 

procedimentos internos e as atribuições de cada 

colaborador no processo da medida;

20

1-Garantir participação e interação dos servidores de 

monitoria em atividades pedagógicas (Elaboração e 

Execução de Plano de Ação Mensal);

20

2-Realizar Roda de Conversa referente a medidas e 

processos de segurança preventiva e interativa, com 

100% dos servidores por categoria;

15
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3-Realizar 03 (três) eventos utilizando a metodologia 

das Práticas Restaurativas, com toda a comunidade 

socioeducativa (socieducandas, famílias e 

servidores), obedecendo as recomendações de prevenção 

à COVID-19;

20

4-Realizar no minimo, de 01 (uma) reunião com 100%  

dos servidores por categoria, com o objetivo de 

alinhar e garantir a organização do trabalho, por 

plantão eventos utilizando a metodologia das práticas 

restaurativas, com toda comunidade socioeducativa ( 

socioeducandas, familias, servidores);

15

1-Inclusão de 100% das adolescentes em cursos 

profissionalizantes em EAD;
35

2-Realização de 02 (dois) trablhos em grupo mensais 

com os adolescentes.
35

1-Realizar 02 (dois) trabalhos em grupo com as 

socioeducandas, com os seguintes temas: sanções 

disciplinares e responsabilização do ato infracional;

20

2-Realizar 02 (dois) eventos utilizando a metodologia 

das Práticas Restaurativas junto com a comunidade 

socioeducativa;

15

3-Dar continuidade às reuniões com as famílias pela 

plataforma on-line; 
15

4-Realizar oficinas para as socioeducandas com 

orientação sobre o bolsa aprendizagem e ou menor 

aprendiz, com vista a obter segurança para ingresso 

no primeiro emprego.

20

1-Realizar 05 (cinco) oficinas formativas com 

servidores, sobre Normativas da FASEPA;
30

2-Garantir 01 (uma) Assembleia mensal com 

socioeducandos;
20

3-Assegurar a realização da celebração de fases de 

atendimento da medida mensalmente;
20

1-Assegurar 100% da realização dos cursos 

profissionalizantes em EAD e oficinas pedagógicas dos 

Socioeducandos, ficando responsável cada setor para 

realização, considerando habilidades e especialidades 

das equipes;

20

2-Elaborar coletivamente o Planejamento Estratégico, 

garantindo 90% de participação;
15

3-Realizar 03 (três) Encontros Formativos com a 

Equipe, utilizando temáticas significativas ao 

atendimento socioeducativo;

20

4-Promover 03 (três) encontros com as Famílias 

implementando o Projeto "Quem Ama Cuida" ao 

atendimento socioeducativo.

15

1-Garantir almoço dos socioeducandos no refeitório 01 

(uma) na semana;
35

2-Realizar 02 (duas) oficinas acerca da elaboração do 

PIA;
35

1-Promover encontros, com com 100% servidores, com 

temática referente as práticas socioeducativas e 

respectivas legislações;

20

CSEM

CIJAM 

CSEBA

CJM

CASF

CESEF

CEFIP



2-Garantir atividades formativas, recreativas e de 

esporte, sendo que as mesmas deverão ocorrer fora do 

espaço das alas com 100% socioeducandos;

20

3-Realizar 02 (duas) oficinas sobre Estudo de Caso e 

PIA com a equipe multiprofissional; 
15

4-Realizar 02 (dois)encontros com socioeducandos e 

familiares utilizando a metodologia das práticas 

restaurativas.

15

1-Realizar curso EAD para 80% dos adolescentes; 30

2-Realizar 02 (duas) capacitações aos servidores 

sobre temas relacionados à socioeducação;
20

3-Garantir consulta clinico geral para 100% dos 

adolescentes;
20

1-Inserção de 10% dos adolescentes custodiados 

custodiados em Curso EAD;
35

2-Realizar 04 (quatro) Encontros Formativos com os 

servidores, sobre temas voltados para a 

Socioeducação.

35

1-Garantir a inserção de 70% dos Socioeducandos em 

cursos profissionalizantes;
30

2-Realizar 01 (uma) vez por mês Práticas 

Restaurativas com familiares e Socioeducandos;
20

3-Realizar 02 (duas) rodas de conversa com os 

servidores sobre Medida Socioeducativa de 

Semiliberdade.

20

1-Promover 04 (quatro) circulos restaurativos com a 

comunidade socioeducativa - adolescentes custodiados, 

familiares e servidores;

20

2-Realizar 04 (quatro) rodas de dialogo com 

servidores da Unidade com temas voltados para o 

fortalecimento do atendimento socioeducativo;

30

3-Garantir atendimento de 40% das familias dos 

adolescentes/jovens na custódia.
20

1-Realizar eventos com Práticas Restaurativas: 01 

(um)com socioeducandos e 01 (um) com servidores;
20

2-Garantir cursos profissionalizantes a 80% dos 

socioeducandos;
30

3-Garantir palestras mensais de prevenção e promoção 

de saúde física e psicológica.
20
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