
 

Resultados do questionário das necessidades de capacitação e  

Banco de Projetos DICASSE 2018 

 

A Diretoria de Capacitação do Sistema Socioeducativo, DICASSE, torna 

público o resultado do questionário das necessidades de capacitação do Sistema 

Socioeducativo. Ao todo foram preenchidos 422 questionários, entre 06 de junho e 

03 de julho de 2018.   

As respostas do item 1 (Qual o seu cargo) mostraram que 69,9% dos que 

preencheram o questionário (295 pessoas) foram do cargo Agente Socioeducativo; 

21,3% (90 pessoas) foram do cargo Especialista; 5,9% (25 pessoas) foram do cargo 

Técnico Socioeducativo; 2,4% cargos em comissão sem vínculo (10 pessoas) e 

Outros 0,5% (2 pessoas).  No gráfico abaixo seguem as informações detalhadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As respostas do item dois (Qual das unidades orgânicas você desenvolve 

suas atividades laborais) retratam que 77,1% dos servidores (323 pessoas) são de 

unidades de internação, 12,6% (53 pessoas) do Meio Aberto; 6,2% (26 pessoas) da 

Sede, 18 de maio; e 4% Semiliberdade (17 pessoas). Abaixo segue gráfico com as 

informações. 

     

 

 

No item três (Você se sente capacitado para trabalhar na sua área de 

atuação no Sistema socioeducativo), 70,1% (296 pessoas) responderam que sim, 

ao passo que 29,9% (126 pessoas) alegaram que não. 

 



Quanto ao item quatro (Você conhece as capacitações oferecidas pelo 

Sistema Socioeducativo), 69,7% afirmaram que sim e 30,3% não conhecem. 

 

No tópico cinco, (Quantas capacitações você realizou nos últimos cinco anos 

oferecidas pelo Sistema ou em parceria com este), 23,5% (99 pessoas) não fizeram 

nenhuma; 19,4% (82 pessoas) fizeram uma; 19,4% (82 pessoas) fizeram duas; 

14,9% (63 pessoas) fizeram três; 8,5% (36 pessoas) fizeram quatro e apenas 14,2% 

(60 pessoas), fizeram cinco ou mais ao longo de cinco anos. 

 

 

 

 

 



No tópico 6 (Quantas capacitações você realizou nos últimos cinco anos sem 

nenhum vínculo com o Sistema Socioeducativo, que tenham relação com seu 

trabalho), 33,6% (142 pessoas) afirmaram não ter realizado nenhuma capacitação 

nos últimos cinco anos; 18,2% (77 pessoas) afirmaram ter feito uma capacitação; 

17,8 (75 pessoas) fizeram duas; 12,3% (52 pessoas) fizeram três; 5% (21 pessoas) 

fizeram quatro; e 135 (55 pessoas) fizeram cinco ou mais capacitações no período 

citado, conforme imagem abaixo. 

 

 

No item sete, de viés qualitativo, foi questionado sobre quais capacitações os 

servidores realizaram nos últimos cinco anos. Os resultados foram diversos, com 

forte predominância das capacitações oferecidas atualmente pelo Sistema 

Socioeducativo. Também foram citados cursos de primeiros socorros, núcleo básico 

em socioeducação e formações sobre o ECA e SINASE. 

 

No item oito, sobre quais áreas o servidor considera mais importantes para 

realização de capacitações, a área de segurança foi a mais demandada, com 73,9% 

(312 pessoas) dos servidores escolhendo, seguido por Acompanhamento 

Socioeducativo com 70,9% (299 pessoas); depois o eixo Formação de Gestores 

com 46,7% (197 pessoas) e Abordagem Familiar e Comunitária com 39,1% (165 

pessoas). 

 As demais áreas tiveram uma incidência menor, com 28,9% (122 pessoas)  

escolhendo o eixo educação; 27,3% (115 pessoas) saúde; 20,4% (86 pessoas) 



gênero e orientação sexual; 18,7% (79 pessoas) execução de atividades 

administrativas; 18% (76 pessoas) esporte cultura e lazer; e por fim 16,4% (69 

pessoas) diversidade étnico-racial. Os itens que aparecem com porcentagem de 

0,2% (uma pessoa) foram erros de opção no preenchimento do questionário, sendo 

desconsiderados. 

 

 

O item nove (Você já sentiu necessidade de alguma capacitação específica 

no dia a dia de trabalho) mostrou que 94,5% (399 pessoas) dos servidores 

participantes da pesquisa afirmaram que sim, com 5,5% (23 pessoas) afirmando 

que não. 



 

Por fim, o tópico dez, também de viés qualitativo, questionou sobre quais 

capacitações os servidores gostariam que fossem realizadas no Sistema 

Socioeducativo. Foram apontados muitos cursos na área de segurança, como 

defesa pessoal, imobilizações, algemamento, equipamentos não letais, escolta e 

gerenciamento de crise. Também foram sugeridos cursos de primeiros socorros, 

saúde mental, combate a incêndio, formação de gestores, ética no serviço público, 

acompanhamento socioeducativo, atendimento familiar, elaboração de relatórios, 

mediação de conflitos e cursos de legislação específica. 

 

 

BANCO DE PROJETOS 

 

A Diretoria de Capacitação do Sistema Socioeducativo lançou no período de 

11 de maio a 15 de junho de 2018 o Banco de Projetos no intuito de selecionar 

projetos na área de capacitação a serem desenvolvidos por servidores. A DICASSE 

recebeu ao todo nove projetos. Dos projetos recebidos, seis foram selecionados 

para avaliar sua viabilidade.  

Os projetos selecionados são:  

 O fazer socioeducativo: diálogos e reflexões 

 Capacitação em atendimento a múltiplas vítimas 

 Gestão interventiva em eventos críticos,  

 Capacitação em regime disciplinar das unidades de internação 



 Questões de gênero no atendimento socioeducativo, 

 Fundamentos de feedback 

 

 Os servidores que realizaram as propostas serão convocados no período de 

09 a 20/07 para discussões, esclarecimentos e ajustes sobre os projetos com vistas 

à execução das propostas. A previsão de início das capacitações é para agosto de 

2018.  

A DICASSE agradece o empenho de todos os servidores no preenchimento 

dos questionários e envio de propostas de cursos.  O resultado do questionário e as 

propostas de projetos enviados oferecem um diagnóstico de interesses e 

necessidades dos servidores em capacitação. A DICASSE tem por objetivo atender 

as demandas levantadas por esse diagnóstico, que levarão ao aprimoramento e 

maior profissionalização dos servidores, valorizando o conhecimento dos 

profissionais do Sistema. 

   

 

 


