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CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO ESCRITÓRIO SOCIAL/ 

PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA.   
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Resumo: O Escritório Social/ Programa Patronato de Ponta Grossa presta assistência, orienta e fiscaliza a 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) no município, em parceria com as instituições públicas, comunitárias 

e/ou filantrópicas, conveniadas ao Programa. A Capacitação do Sistema Informatizado do Patronato tem por 

objetivo orientar e tornar as instituições conveniadas aptas para o uso desta ferramenta. Destacamos, que a 

utilização do Sistema viabiliza um acompanhamento mais eficaz, seguro e prático da PSC. A Capacitação 

permite o fortalecimento de vínculo do trabalho em rede, e é um espaço para esclarecer dúvidas, orientando 

sobre os direitos e deveres do prestador e da instituição perante o Serviço Comunitário, desenvolvendo uma 

abordagem reflexiva sobre o caráter educativo da PSC. Os encontros da Capacitação do Sistema Informatizado 

iniciaram em 2016 e até o primeiro semestre de 2019 foi possível capacitar cento e trinta e nove (139) 

instituições.    

 

Palavras-chave: Capacitação do Sistema Informatizado. Escritório Social/ Programa Patronato. Prestação de 

Serviços à Comunidade. Trabalho em Rede.  

 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

 Programa Patronato de Ponta Grossa. 

PROJETOS VINCULADOS 

  Serviço Social no Patronato de Ponta Grossa 3ª Edição.  

 Projeto a Educação dos Assistidos no Patronato.  

 Projeto Portas Abertas para a Liberdade.    
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1 Assistente Social do Escritório Social/ Programa Patronato; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Serviço 

Social e ju.stadler@hotmail.com. 
2  Estagiária de Serviço Social; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Serviço Social e 

Gurgel.fatinhamiranda@gmail.com 
3Coordenadora do Programa Patronato de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Ponta Grossa; Serviço Social 

e rosenines@gmail.com, 
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Os responsáveis das instituições conveniadas (parceiras) ao Escritório Social/ 

Programa Patronato de Ponta Grossa.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O Projeto da Capacitação do Sistema Informatizado é desenvolvido, principalmente 

na sede do Escritório Social/ Programa Patronado de Ponta Grossa, mas pode contar com 

outros espaços para a sua execução, conforme a demanda e o perfil das instituições 

participantes da Capacitação.   

JUSTIFICATIVA 

O Escritório Social/ Programa Patronato de Ponta Grossa caracteriza-se como um "[...] 

organismo destinado a prestar assistência “[…] orientar os condenados à pena restritiva de 

direitos e fiscalizar o cumprimento das penas e prestação de serviço à comunidade" 

(PASTORE, 2011, p. 49), cuja proposta de atuação    

  
[...] é pautada na corresponsabilidade entre os Poderes Públicos: Estadual e 

Municipal, Poder Judiciário e Ministério Público, Estadual e Federal de maneira 

educativa e ressocializadora, pautada no respeito aos direitos humanos e na 

correlação entre direitos e deveres, inerentes à condição de cidadania. (DEPEN, 

2019, s/p). 

 

Nesta perspectiva é realizada a articulação com a rede de instituições do município de 

Ponta Grossa, que são conveniadas ao Programa Patronato para receber beneficiários da 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Compreendemos que  

 
[...] o termo rede sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos, ações 

complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços 

para garantir a integralidade da atenção aos seguimentos sociais vulnerabilizados ou 

em situação de risco social e pessoal. (BOURGUIGNON, 2001, p. 4). 
 

Logo, destacamos a relevância de fortalecer o trabalho em rede com as instituições, 

visto que, estas são responsáveis pelo acolhimento do prestador e pela realização do 

acompanhamento direto do cumprimento da Pena. Assim, é necessário desenvolver um 

trabalho continuado “[...] qualificando/treinando seu pessoal para conviver com prestadores 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

de serviços e contribuir com o cumprimento da pena [...] e dando suporte legal e técnico” 

(ALAPANIAN, 2019, s/p) proporcionando momentos de formação para os responsáveis das 

instituições, orientando sobre os direitos e deveres do prestador e da instituição perante o 

Serviço Comunitário e considerando sempre o caráter educativo da pena.  

A Capacitação do Sistema Informatizado do Escritório Social/ Programa Patronato é 

um espaço de formação para os responsáveis das instituições, logo é um meio de orientar e 

tornar as instituições aptas para o uso do Sistema Online, bem como, é um espaço para 

reforçar a dinâmica de acolhimento e acompanhamento que a instituição deve adotar no 

recebimento da PSC.   

Ressalta-se, que o uso do Sistema Informatizado do Escritório Social/ Programa 

Patronato para o registro de horas é recente, anteriormente as horas eram declaradas em folhas 

físicas, e parcialmente estamos adequando todas as instituições ao lançamento de horas 

Online. Através do Sistema, a instituição faz o controle das atividades desenvolvidas pelo 

prestador de serviço comunitário, lança a carga horária efetivada pelo mesmo, e controla o 

número de vagas disponíveis. Compreendemos, que o Sistema é uma ferramenta segura e 

funcional, e visa tornar o processo de serviço comunitário seguro, ágil e prático. 

OBJETIVOS 

Capacitar às instituições conveniadas ao Escritório Social/ Programa Patronato de 

Ponta Grossa para a utilização do Sistema Informatizado, fortalecendo os vínculos do trabalho 

em rede, e realizando uma abordagem reflexiva referente ao caráter educativo da PSC. 

METODOLOGIA 

O Cronograma e a organização das Capacitações do Sistema Informatizado do 

Escritório Social/ Programa Patronato são programados pela equipe de Serviço Social. Os 

responsáveis das instituições são convidados a participar da Capacitação, através de contato 

telefônico. Neste contato, são atualizados os dados institucionais e após a confirmação de 

presença na Capacitação, é realizada a confecção de novos Convênios (Termo de 

Compromisso).  

A abertura da Capacitação é realizada através da abordagem reflexiva da Assistente 

Social Juliana Stadler, atual responsável pela parceria com as instituições, que por meio de  

Slides, apresenta a dinâmica de atendimento do Escritório Social/ Programa Patronato, e 
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orienta sobre os direitos e deveres do prestador e da instituição perante a PSC, contemplando 

o caráter educativo das Medidas e/ou Penas Alternativas.     

Na Capacitação cada responsável de instituição, recebe um login individual, sendo 

capacitado pelo Psicólogo Pedro Henrique Galeto para a utilização do Sistema Informatizado, 

através do uso do próprio Sistema projetado em multimídia. No final da Capacitação são 

esclarecidas dúvidas e a assinatura dos Convênios (Termos de Compromisso). 

RESULTADOS 

O projeto de Capacitação do Sistema Informatizado do Escritório Social/ Programa 

Patronato busca integrar as instituições ao Sistema Online do Patronato, possibilitando que as 

mesmas tenham o controle de vagas, horários e perfil do assistido que necessitam no 

momento. É uma ferramenta segura que tende a prevenir erros, bem como facilita e agiliza o 

atendimento, contribuindo com a praticidade no controle das horas realizadas pelo prestador. 

Ressaltamos, que anterior ao Sistema Informatizado o lançamento do relatório de atividades e 

horas prestadas de Serviços Comunitário, eram preenchidas em folhas físicas (assinada e 

carimbada pelo responsável da instituição). Assim, o Sistema permite o lançamento Online, 

destas informações, de forma prática e segura.  

A Capacitação das Instituições para utilização deste Sistema Online, iniciou-se em 

outubro de 2012. Sendo que o formato atual passou a ser implementado, a partir de 2016, a 

equipe do Patronato realizou oito (08) encontros. Entre 2017 e 2018 foram realizados dez (10) 

Capacitações e no primeiro semestre de 2019 foi possível realizar três (03) Capacitações. 

Totalizando, desde de 2016, vinte e um (21) encontros promovidos para ofertar a Capacitação 

do Sistema Informatizado. 

O público participante destas Capacitações varia conforme a adesão dos responsáveis 

das instituições. Logo, para cada Capacitação temos agendado no mínimo cinco (05) 

responsáveis. No entanto, mesmo com a confirmação de presença da instituição, através do 

contato telefônico para atualizar os dados e convidar para a Capacitação, o Público presente 

na Capacitação registra variação entre um (01) até treze (13) instituições presentes. A ideia é 

centralizar a ação em uma ou duas pessoas da instituição responsáveis pelo lançamento das 

horas e atividades desenvolvidas pelo prestador de serviço comunitário no Sistema 

Informatizado.  

    Vale destacar que em 2018 ocorreu uma capacitação coletiva com a Secretaria 

Municipal de Educação (SME), envolvendo oitenta e seis (86), entidades da Educação 
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Municipal conveniadas ao Patronato, (através de um Convênio Coletivo). Neste evento, houve 

a Convocação (por parte da SME) dos responsáveis das instituições. Destaca-se que por meio 

da Convocação, foi possível atingir o total do público alvo.  

 Diante do exposto, ainda há dificuldades com relação ao projeto, pois a meta é que 

todas as instituições participem deste processo, mas nem todas conseguem disponibilizar 

tempo hábil para realizar a Capacitação, enfrentando inúmeras implicações e imprevistos do 

cotidiano dificultando seu deslocamento ou até mesmo o recebimento da equipe na própria 

instituição.  

Há também a questão da inclusão digital, onde alguns dos responsáveis das 

instituições não se informatizaram, tendo dificuldades para acessar a ferramenta. Contudo, o 

maior entrave está nas instituições que não possuem acesso à internet para efetivar o 

acompanhamento online. Mesmo frente às dificuldades, é possível contar com uma parte 

considerável de instituições para o desenvolvimento do serviço comunitário, pois se 

encontram dispostas a receber o prestador e abertas para novas informações.  

Atualmente há cento e noventa e seis (196) instituições ativas conveniadas ao 

Escritório Social/ Programa Patronato, das quais cento e trinta e nove (139) foram capacitadas 

para o Sistema Informatizado e fazem o devido uso da ferramenta. É importante ressaltar que 

o Escritório Social/ Programa Patronato se coloca à disposição para dar suporte à instituição 

que apresenta dúvidas e que necessita de ajuda para manusear o sistema.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Capacitação do Sistema Informatizado do Escritório Social/ Programa Patronato de Ponta Grossa.  

 
Legenda: Capacitação Coletiva realizada no auditório da SME, no ano de 2018.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de Capacitação e Informatização tem sido efetivo, visto que das cento e 

noventa e seis (196) instituições ativas, cento e trinta e nove (139) foram capacitadas para o 

uso do Sistema Informatizado. Foram três anos consecutivos de capacitações que geraram 

impactos positivos pelo alcance do número de instituições utilizando o Sistema Online. 

Apesar dos números serem positivos, o maior desafio encontrado é manter o número 

de instituições convidadas com as que estão presentes nas capacitações, pois em algumas 

ocasiões é necessário estar reagendando os encontros, visto que há o risco de perder o 

convênio com as instituições que se encontram irregulares pelo vencimento do contrato 

firmado. Há também as instituições que se veem impossibilitadas de comparecer ou de 

receber o Escritório Social/ Programa Patronato para a devida capacitação e acabam 

desistindo de manter o convênio. Contudo, ainda sim tem um número significativo que denota 

interesse pela renovação do convênio, bem como pela informatização para o Sistema Online, 

buscando estabelecer contato com o Escritório Social/ Programa Patronato, a fim de conseguir 

este encontro. Há também as instituições ainda não conveniadas que a partir do convite e 

exposição realizada pela equipe do Patronato sentem-se motivadas a participar deste processo. 

Conclui-se que o projeto tem repercussões positivas, não só pelas capacitações, mas 

também pelo trabalho com as informações em relação ao recebimento do prestador de serviço 

comunitário, evidenciando para os capacitados que esta articulação é necessária, não só pela 

pena determinada judicialmente, mas sobretudo, pelo trabalho desenvolvido com o prestador 

durante o cumprimento do serviço comunitário. Isto impacta diretamente na vida dos 

assistidos pelo Escritório Social/ Programa Patronato, que se sentem motivados pelo trabalho 

realizado e pelo acolhimento das instituições. 

REFERÊNCIAS 

ALAPANIAN, Silvia Colmán. Contribuição do Serviço Social para a aplicação de penas alternativas. 

Revista Serviço Social em Revista. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c_v4n1_penas.htm>. Acesso em: junho de 2019. 

 

BOURGUIGNON, J. A. Concepção de rede intersetorial. 2001. Disponível em: 

<http://www.uepg.br/nupes/intersetor.htm>. Acesso em: junho de 2019.  

 

DEPEN. Programa Patronato. 2019. Disponível em: 

<http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217> Acesso em: junho de 2019. 

 

PASTORE, José. Trabalho para ex-infratores. 1° Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c_v4n1_penas.htm
http://www.uepg.br/nupes/intersetor.htm
http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217

