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ADOLESCENTES E JUVENTUDE 

SUBSECRETARIA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

      Brasília – DF, 28 de novembro de 2016. 

 

Assunto: relatório de gestão da Subsecretaria 

do Sistema Socioeducativo, contendo projetos 

e ações estratégicas realizadas no âmbito das 

Unidades Socioeducativas do Distrito Federal. 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

A Subsecretaria do Sistema Socioeducativo vem trabalhando no sentido 

de atender de modo integral a todos/as os/as adolescentes vinculados ao Sistema 

Socioeducativo, no intuito de garantir seus direitos e o acesso aos serviços sociais 

básicos conforme os preceitos do Sistema de Garantia de Direitos e a perspectiva da 

intersetorialidade entre as políticas, tendo em vista a incompletude institucional desse 

Sistema.  

Nesse sentido, gostaríamos de apontar algumas das ações que vêm sendo 

desenvolvidas atualmente pela SUBSIS e suas Coordenações, em consonância às 

diretrizes e planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude.  

Primeiramente, cabe ressaltar a recente publicação do I Plano Decenal de 

Atendimento Socioeducativo do Distrito Federal, cujo objetivo geral é nortear o 

atendimento ao/à adolescente que cumpre medida socioeducativa, de acordo com a Lei 

nº. 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE). O Plano Decenal traçou diretrizes, 

objetivos, metas, prioridades e formas de financiamento e gestão das ações de 

atendimento para os próximos 10 (dez) anos, em sintonia com os princípios elencados 

na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm


 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JUVENTUDE 

SUBSECRETARIA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 

Exemplos dessas metas são ações relacionadas à expansão e à adequação 

física de unidades; ao fortalecimento, por meio de políticas públicas integradas, da rede 

de atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa; à 

participação dos adolescentes em conferências e debates; à ampliação do envolvimento 

das famílias; e à possibilidade de os egressos contribuírem voluntariamente no processo 

de ressocialização dos que ainda cumprem medida. 

O I PDASE / DF é fundamentado pelo Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – PNAS e norteia quaisquer ações, programas, projetos e atividades 

implementadas ao atendimento socioeducativo. Como Plano Distrital, torna-se uma 

Política de "Estado", uma vez que o Governo do Distrito Federal – GDF passa a ter um 

referencial normativo específico para ações a curto, médio e longo prazo. 

Com base nas diretrizes elencadas no Plano Decenal, a SUBSIS elaborou 

seu Planejamento Estratégico em quatro frentes de atuação: 

 

1) Ampliação e adequação da infraestrutura das Unidades de Atendimento 

com vistas à melhoria dos serviços prestados ao/à adolescente que cumpre 

medida socioeducativa e sua família. Dentre as ações desse eixo de atuação 

podemos citar: a readequação dos contratos de prestação de serviços para o 

atendimento das Unidades do Sistema; aquisição de scanners corporais e 

detectores de metais, viabilizando a revista humanizada; execução de obras 

de adequação no que se refere à acessibilidade nas Unidades de 

Atendimento; adequação das Unidades de Internação para que o preparo dos 

alimentos seja realizado “in loco” como forma de garantir melhorias na 

qualidade das refeições servidas e reduzir custos contratuais. 

2) Qualificação do atendimento socioeducativo por meio da introdução de 

normativas e de manuais de procedimentos de documentação, de segurança e 

de acompanhamento sociopsicopedagógico. Esta frente de atuação também 

envolve a elaboração, ampliação, unificação e implementação de Projetos e 

Programas voltados para a qualificação do Sistema Socioeducativo, dentre os 

quais podemos citar: 
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- O Projeto Muda Vida (COORDEMA – capacitação de 80 adolescentes em 

cumprimento de Liberdade Assistida); 

- O Projeto Horticultura e Socioeducação (COORIS – ampliará a capacidade 

das instalações físicas das hortas das Unidades de Internação e da 

Semiliberdade de Taguatinga Sul com vistas à oferta de capacitação em 

produção agroecológica a um número maior de socioeducandos e ao 

aumento da produção) 

- Projeto Curta Festival: Parceria da SUBSIS/COORIS com a OSCIP União 

Planetária, que visa a realizar produções audiovisuais. 

- O Projeto Piloto de LA Comunitária em parceria com a Prefeitura 

Comunitária do P Norte – Ceilândia/DF (COORDEMA e equipe da UAMA 

de Ceilândia) 

- O Projeto da Orquestra Plena Harmonia que atende adolescentes de todas 

as medidas socioeducativas. Serão adquiridos mais instrumentos para 

ampliação da oferta aos/as adolescentes do Sistema Socioeducativo. 

 

A SUBSIS entende que a qualificação do atendimento socioeducativo 

também passa pela capacitação dos servidores do Sistema Socioeducativo, por isso já 

vem sendo ofertados pela DICASSE, Diretoria de Capacitação, vinculada à 

Coordenação de Políticas e Saúde Mental – COORPSAM, cursos como: Segurança 

Protetiva, Defesa pessoal/Imobilizações Táticas. Também foram e serão promovidos 

ainda este ano eventos que envolvam capacitação em áreas específicas, como a Semana 

de saúde mental do Sistema Socioeducativo, a Semana de Segurança Socioeducativa do 

DF e a Semana de Acompanhamento Sociopsicopedagógico. Estão sendo elaborados 

projetos específicos que oferecerão capacitação profissional a todas as categorias da 

Carreira Socioeducativa em temáticas como Mediação de Conflitos, Cultura de Paz, 

Comunicação Não violenta, com vistas à instrumentalização do atendimento aos/as 

socioeducandos/as e combate a todas as formas de violência e violação de direitos 

aos/as adolescentes atendidos/as. 

3) Promoção de articulações institucionais com vistas ao fortalecimento e 

fomento das redes socioassistenciais do DF, à promoção de discussões, 
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estudos de caso e articulações com o Sistema de Justiça sobre casos graves 

de saúde e saúde mental no sistema socioeducativo, no sentido de garantir a 

saúde, integridade física e mental de adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação; à aproximação e fortalecimento da 

parceria das Unidades de Atendimento em Meio Aberto e de Semiliberdade 

com as Regionais de Ensino e escolas do DF, à garantia o acesso dos 

socioeducandos a espaços públicos de lazer (Jardim Botânico, Jardim 

Zoológico, Parque Nacional, Cine Brasília e Clubes) etc. Há que se destacar, 

neste eixo da atuação do Planejamento Estratégico, a importância do Comitê 

Gestor do Sistema Socioeducativo, criado pelo Decreto 37.124 de Fevereiro 

deste ano, cuja previsão legal consta tanto do ECA, quanto do SINASE. É 

responsável por acompanhar a execução do Plano de Atendimento do 

Socioeducativo, conforme dispõe seu Decreto de criação. O Comitê Gestor 

conta com a participação dos seguintes órgãos: Secretarias de Estado da 

Cultura do DF- SEC; Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude; Secretaria de Estado de Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade racial e Direitos Humanos do 

DF - SEDESTMIDH; Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do 

DF; Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF; 

Secretaria de Estado de Saúde do DF; Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Paz Social do DF; Secretaria de Estado de Mobilidade do DF; 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF; Secretaria de Estado da 

Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do DF; Defensoria Pública; 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF; Conselho de 

Assistência Social – CAS/DF; Delegacia da Criança e do Adolescente; 

Conselho Tutelar; Vara de Execução de Medidas Socioeducativas; e 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

As reuniões do Comitê Gestor ocorrem uma vez por mês e estão sendo 

elaboradas e construídas estratégias de intervenção intersetorial de 

atendimento aos/as socioeducandos/as e suas famílias.  

  



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JUVENTUDE 

SUBSECRETARIA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 

4) Preservação da dignidade humana dos socioeducandos, familiares e 

servidores. Neste quarto e último eixo de atuação do Planejamento 

Estratégico, a SUBSIS tem trabalhado em ações como: planejamento junto 

às Unidades do Sistema Socioeducativo ações/projetos voltadas ao 

Protagonismo Juvenil; implementação de ações de empoderamento com 

Grupos de Famílias nas Unidades de Internação; adaptação dos veículos para 

que não permitam a visualização de quem está sendo transportado (inclusive 

está tramitando no CDCA um projeto da Secriança para a aquisição de 

veículos humanizados; implementação de práticas restaurativas nas Unidades 

de Internação e com adolescentes que cumprem medida de Meio aberto; e 

construção de protocolos para subsidiar gerenciamento de crises e/ou 

mediação de conflitos entre servidores. 

 

Assim sendo, numa perspectiva panorâmica, esta SUBSIS vem 

trabalhando incansavelmente no fortalecimento e melhoramento do Sistema 

Socioeducativo do Distrito Federal, nas quatro frentes acima elencadas, e conforme se 

demonstrará doravante, com os relatórios específicos de cada uma das coordenações que 

compõem a Subsecretaria. 

 

2) COORDENAÇÃO DO MEIO ABERTO 

 

A Coordenação de Atendimento em Meio Aberto – COORDEMA é uma 

das coordenações componentes da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, cuja 

competência refere-se à gestão da execução das medidas socioeducativas de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade (LA e PSC, respectivamente). Essas 

medidas são executadas em todo o Distrito Federal, por intermédio das 15 Unidades de 

Atendimento em Meio Aberto atualmente em operação no Sistema Socioeducativo do 

Distrito Federal. 

As medidas socioeducativas de meio aberto visam à permanência do 

adolescente em liberdade, sem que haja o acautelamento, e são medidas mais brandas às 

medidas privativas de liberdade. Nesse contexto, os socioeducandos permanecem junto 
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à família e à comunidade, e são atendidos em rotinas definidas pelas equipes das 

UAMAs. 

Dados oriundos do SIPIA/SINASE indicam que cerca de 5.400 

adolescentes passaram pelas medidas de meio aberto entre os anos de 2010 e 2016, de 

modo que, atualmente, 2.040 socioeducandos estão em acompanhamento nas Unidades 

de Meio Aberto. 

Para que haja o eficaz acompanhamento dos adolescentes que cumprem 

medidas socioeducativas de meio aberto, esta Subsecretaria, por intermédio da 

COORDEMA, vem executando os projetos que abaixo se relacionam. 

 

PROJETO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Parceria com o Centro Universitário de 

Brasília – UNICEUB 

Projeto que culminou na assinatura de 

Termo de Cooperação, que proporcionou 

a realização de projetos por estagiários de 

Psicologia, especificamente na UAMA 

Guará e na Sede da Secretaria. Na UAMA 

Guará, os estagiários realizam 

atendimentos junto aos adolescentes, e, na 

Sede, atendem os servidores da pasta. 

Projeto “Meu Olhar Aberto” Projeto realizado pela SUBSIS, por 

intermédio da Coordenação de Políticas e 

Saúde Mental - COORPSAM e da 

Coordenação do Meio Aberto - 

COORDEMA, em parceria com o 

fotógrafo Milton Moraes, no qual se 

promove a produção de material 

audiovisual pelos adolescentes, utilizando 

seus próprios celulares.  

Esporte à Meia Noite Projeto que é realizado por esta 

Subsecretaria em parceria com a 

Secretaria de Estado de Segurança Pública 

e Paz Social, e permite que haja a prática 

desportiva pelos socioeducandos. 

Coaching Projeto desta SUBSIS, que, em parceria 

com o Ministério Público Federal, prevê 

atuação junto aos servidores da pasta, 

promovendo a capacitação de gestores por 

intermédio da metodologia coaching.  

Constelação nas UAMAS Projeto desta SUBSIS, em parceria com 

um grupo de Consteladoras Volunárias. O 

projeto baseia-se na utilização da 
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metodologia de constelação familiar e 

promove o atendimento dos adolescentes, 

abordando temáticas relacionadas à 

prevenção da auto-sabotagem, repetição 

de padrões negativos, dentre outros. 

Aprendizagem e profissionalização A SUBSIS monitora e coordena parcerias 

e articulações que tenham por objetivo a 

realização de cursos e ações que 

promovam a profissionalização dos 

adolescentes atendidos. 

I Fórum de priorização do meio aberto Idealizado pela SUBSIS e COORDEMA, 

trata-se de um espaço de discussão há 

muito ambicionado pelos servidores do 

meio aberto, e consistirá em um espaço de 

discussão e debate acerca do trabalho 

desenvolvido nas UAMAs. 

Brinquedoteca virtual e pedagogia dos 

valores 

Projetos realizados em parceria com o 

Centro Universitário IESB e que visa à 

iniciação científica e atendimento dos 

socioeducandos 

Compartilhando Histórias e Mudando 

Trajetórias 

A SUBSIS, por intermédio da 

COORDEMA, em parceria com o 

MPDFT e UnB promoverá capacitação 

dos gestores das UAMAs, com foco nas 

metodologias de atividades coletivas, 

comunicação não-violenta, e pedagogia 

colaborativa. 

Outras Expressões, Novas Trajetórias Parceria da SUBSIS com  projeto Vida e 

Juventude, propõe a realização de rodas 

de conversa e oficinas que abordam 

temáticas relacionadas às realidades 

juvenis. 

Justiça Restaurativa nas UAMAs Parceria com a SEAT/VEMSE, insere 

práticas restaurativas no contexto das 

medidas em meio aberto 

 

3) COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE 

 

A Coordenação de Internação e Semiliberdade – COORIS, é a 

coordenação da SUBSIS responsável pela gestão e supervisão da execução das medidas 

socioeducativas de internação e semiliberdade. 
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Nesse contexto, no que tange à medida de Internação, atualmente há oito 

Unidades de Internação (sendo a Unidade de Atendimento Inicial - UAI, a Unidade de 

Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS, cinco Unidades de Internação estrita e 

a Unidade de Internação de Saídas Sistemáticas), as quais executam a medida em suas 

mais diversas fases. 

A Unidade de Atendimento Inicial - UAI é a unidade de entrada no 

sistema socioeducativo, e acautela adolescentes e jovens que são apreendidos em 

flagrante ou em razão da existência de Mandados de Busca e Apreensão em aberto. A 

UAI é parte integrante do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, o qual, além da 

mencionada unidade, conta com uma multiplicidade de órgãos e políticas de 

atendimento aos adolescentes, dentre os quais se destacam o TJDFT, o MPDFT, a 

Defensoria Pública, sistema de saúde e SEDESTMIDH. Destaca-se que o adolescente 

recebe todo o atendimento social e jurídico, e passa pelo processo de atendimento de 

forma muito mais célere, em regra deixando a Unidade em um período aproximado de 

24h, rumo a uma das unidades de internação, semiliberdade, ou, no caso da aplicação de 

medidas de meio aberto, bem como nos casos de liberação, sendo prontamente entregue 

à família. 

A Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS é a 

Unidade que executa a medida de internação provisória (na esteira do artigo 108 do 

ECA). Nesse contexto, o adolescente acautelado permanece por, no máximo, 45 dias na 

Unidade, até que se tenha uma decisão judicial em audiência(s) seguinte(s). 

As Unidades de Internação Estrita (Unidade de Internação de Planaltina – 

UIP, Unidade de Internação de São Sebastião – UISS, Unidade de Internação do 

Recanto das Emas – UNIRE, Unidade de Internação de Santa Maria – UISM e Unidade 

de Internação de Brazlândia – UIBRA) executam a medida socioeducativa de 

Internação, na esteira do artigo 122 e seguintes do ECA. 

Por fim, a Unidade de Internação de Saídas Sistemáticas – UNISS é 

unidade diferenciada, a qual pode ser considerada a porta de saída da medida de 

internação, eis que os adolescentes recebem a autorização judicial para realizar 

atividades externas e a possibilidade de deixarem a unidade em períodos específicos. 
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Quanto à medida de semiliberdade, atualmente há 05 unidades que 

atendem os adolescentes sentenciados ao seu cumprimento, sendo: Unidade de 

Semiliberdade Feminina do Guará – UFSG, Unidade de Semiliberdade de Santa Maria 

– USSM, Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas – USRE, Unidade de 

Semiliberdade do Gama – USG e Unidade de Semiliberdade de Taguatinga – UST. 

No contexto da COORIS, elencam-se os projetos que estão em execução 

ou em fase de ajustes técnicos para a implementação: 

 

PROJETO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Estágios supervisionados A SUBSIS, por intermédio da DINT e 

DISEMI, vem buscando e firmando 

parcerias com instituições universitárias – 

UNIP e UNB – visando à construção de 

espaços para estágios de serviço social. 

Reconstrução da história e da memória do 

Centro de Atendimento Juvenil 

Especializado – CAJE 

Parceria da SUBSIS/DINT com a 

instituição ANIS, que recuperará arquivos 

e documentos do antigo CAJE, 

organizando um acervo memorial. 

Horticultura e Socioeducação Projeto da SUBSIS que visa à 

implementação de hortas as unidades de 

internação, capacitando os adolescentes e 

jovens em produção agroecológica de 

hortaliças, flores e insumos orgânicos, 

promovendo uma alternativa de geração 

de renda. 

Festival de Curta Projeto da SUBSIS que tem por finalidade 

o estímulo aos socioeducandos no 

engajamento de atividades audiovisuais e 

que desenvolvam habilidades de 

educomunicação e produção crítica e 

criativa 

UNESCO Projeto da SUBSIS que contribui para a 

consolidação das políticas públicas da 

Secretaria, contemplando o 

aperfeiçoamento das ações prestadas, com 

a finalidade de promover os direitos que 

assegurem oportunidades para o 

desenvolvimento integral às crianças, aos 

adolescentes e aos jovens do Distrito 

Federal. 

Fundo de População das Nações Unidas – 

UNFPA 

Projeto que visa à construção de uma 

cultura de paz no sistema socioeducativo e 
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que propiciará vivências e aprendizagens 

de diversos conhecimentos e técnicas de 

administração de conflito. Além disso, 

favorece o protagonismo juvenil e o 

empreendedorismo, inovando os 

mecanismos e estratégias de inclusão no 

mundo do trabalho. 

Oficina de música Plena Harmonia Oferecer aulas de música para os 

adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

Visitas externas Atividades realizadas pela 

SUBSIS/DISEMI, que proporcionam aos 

adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade a 

realização de atividades externas, 

consistentes em visitas ao Parque da Água 

Mineral, ao Centro Cultura Banco do 

Brasil, ao Centro Cultural da Caixa e ao 

Jardim Zoológico, dentre outros. 

Projeto OEI – Organização dos Estados 

Ibero-americanos 

Dois conjuntos de atividades. O primeiro 

refere-se à padronização das ações de 

gestão e comunicação da SUBSIS e 

ampliação da capacidade técnico-

profissional dos servidores. O segundo 

consiste em uma proposta de sistema de 

monitoramento e avaliação das ações 

executadas sob a gestão da SUBJUV e 

SUBSIS. 

Palestras do ex socioeducando egresso do 

Sistema Socioeducativo – Jeconias 

Capoterapia 

Terapia comunitária 

Em articulação com a ONG União 

Planetária e Ladainha 

 

Ainda no contexto da COORIS, importa salientar as Ações para a 

Juventude, que vêm sendo desenvolvidas no âmbito das Unidades de Internação. As 

tabelas seguem anexas. 

 

4) COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E SAÚDE MENTAL  

 

A Coordenação de Políticas e Saúde Mental – COORPSAM é a 

coordenação da SUBSIS responsável pela articulação multisetorial de ações estratégicas 
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com as mais diversas políticas de atendimento governamental e não-governamental, 

além de supervisionar o atendimento de saúde mental dos servidores e adolescentes do 

sistema socioeducativo. 

Importa salientar que a COORPSAM, além de seus próprios projetos, 

está imiscuída em todas as demais coordenações desta Subsecretaria, de modo a auxiliar 

e viabilizar projetos e ações que visem ao melhoramento do Sistema Socioeducativo do 

Distrito Federal. 

Vinculada à COORPSAM está a Diretoria de Capacitação do Sistema 

Socioeducativo – DICASSE, a qual, ao longo dos últimos anos, vem aperfeiçoando a 

capacitação dos servidores do sistema socioeducativo, com a ministração do curso de 

segurança protetiva, curso de imobilizações táticas e o curso de manejo e uso do bastão 

tonfa, além de diversas outras ações de aprimoramento e atualização, em parceria com a 

Escola de Governo – EGOV, pela qual foi possível que se ministrassem os mais 

diversos cursos de capacitação, como o do SIPIA/SINASE, educação financeira, 

atendimento ao público, legislação, processo administrativo disciplinar, e diversos 

outros. 

Quanto aos projetos da SUBSIS que estão sendo executados por 

intermédio da COORPSAM, podem-se elencar dois principais: ações conjugadas em 

educação profissional e ações conjugadas em educação espiritual. 

 

5) CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, percebe-se que esta SUBSIS vem ampliando o 

campo de atuação no contexto do Sistema Socioeducativo e vem promovendo a 

elaboração e consecução de projetos que diversificam o atendimento aos adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas no Distrito Federal, e que promovem a 

qualificação e melhoria no trabalho e na saúde dos servidores que atuam no sistema. 
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