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Pauta:

• Fortalecimento e alinhamento da proposta de trabalho
• Compromisso ético com os dados das instituições públicas e privadas que serão repassados

Fonte: https://eckart.com.br (modelo de imagem)

1) Recebimento dos dados da rede socioassistencial
Dados produzidos pela Secretaria de Assistência Social, para o mapeamento da rede
de atendimento a vítimas de crimes

https://eckart.com.br/


Pauta:

Metodologia – 02 equipamentos com realidades e localidades bem distintas:
CREAS (a definir)
CREAS (a definir)

Etapas do processo:
Agendamento da 1ª Reunião, objetivando:
• Breve apresentação da CDV e propostas de trabalho;
• Apresentação dos objetivos da construção de fluxos e de sua importância para construção da rede de atendimento

a vítimas de crimes;
• Conhecimento da realidade voltada para os programas, projetos e serviços da rede de atendimento a vítimas;
• Como os encaminhamentos para a rede vêm ocorrendo e como a rede vem recebendo as vítimas

(dificuldades e sugestões de aperfeiçoamento):
✓ Perspectiva dos Coordenadores e Técnicos dos equipamentos;
✓ Perspectiva da Equipe multidisciplinar da CDV-NAV/MPRJ (a partir de relatos das vítimas

e de dificuldades identificadas no processo de encaminhamento para a rede)
• Estruturação das informações para agendamento da próxima reunião.

Fonte: https://slidesgo.com (modelo de imagem)

2) Planejamento da construção dos fluxos de atendimento a vítimas 
nos equipamentos



Pauta:

Fonte: https://slidesgo.com (modelo de imagem)

3) Proposta de Curso de Capacitação sobre vitimologia e direitos das vítimas
Construção da Proposta metodológica adequada à rotina de atendimentos, às necessidades e à
disponibilidade dos profissionais do CREAS/RJ

Definição da modalidade e público alvo:
1. Curso à distância ou presencial (conforme a adequação):

1.1. curso presencial: logística nos equipamentosou no MPRJ, considerando:
a) instalações;
b) período, conforme disponibilidade de profissionais, sem

prejuízo da continuidade da prestação do serviço assistencial;
c) questões sanitárias;

1.2. curso à distância: disponibilidade de internet nos equipamentos
e delimitação de prazos para a realização dos cursos pelos profissionais;

2. Horário (manhã ou tarde);
3. Duração (dias seguidos) ou encontros semanais ou quizenais com datas
prefixadas;
4. Público Alvo (técnicos e coordenadores) - previsão do número de
participantes.



Pauta:

3) Proposta de Curso de Capacitação sobre vitimologia e direitos das vítimas
Construção da Proposta metodológica adequada à rotina de atendimentos, às necessidades e à
disponibilidade dos profissionais do CREAS/RJ

Planejamento de material, metodologia, critérios de certificação e de
avaliação:
5. Material de Apoio (enviado por e-mail);
6. Metodologia participativa (estudo de casos - boas práticas)
7. Certificação;
8. Critérios de Avaliação.

Encaminhamento pela CDV/MPRJ do Plano do Curso de Capacitação.



Tecendo Redes: Construção da Rede de Atendimento às Vítimas de
Crimes/Violência

Prevenir a violência demanda, invariavelmente, o planejamento e a
implementação de ações de colaboração interinstitucional, de modo
participativo, fundadas no diálogo, na "escuta" profissional, na ética e na
responsabilidade.

Fonte: https://slidesgo.com (modelo de imagem)


